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V ozvučovací praxi se často můžete setkat s po-

třebou ozvučení rozlehlých prostor jako jsou 

úřady, banky, pracovní prostory, nemocnice, školy, 

restaurace, prodejny a samozřejmě i jiné i externí 

prostory. K realizaci těchto systému budete potře-

bovat jako hlavní část rozhlasovou ústřednu.

Model ZA 6480 je velice komfortní prostředek 

buzení plošného ozvučování. Základně získáte 

výkon 480 W rozdělený mezi 6 zón. U slabšího 

modelu ZA 6240 je výkon 240 W. Tímto jediným 

přístrojem provádíte přehrávání, směšování růz-

ných signálů, bezpečnostní úkony, zálohování 

a nakonec výkonové zesílení signálu. Samotná 

ústředna může spolupracovat s množstvím dal-

ších přístrojů plošného ozvučování, např. přepáž-

kovými mikrofony, zesilovači, samplery, bezpeč-

nostními přístroji atd. Pomocí doplňkových mo-

dulů je možné ústřednu dohlížet a také omezovat 

zpětnou vazbu.

K doplnění funkcí ústředen doporučujeme zdroje 

signálu - moduly, jakož i konferenční mikrofony, 

případně konferenční mikrofony s volbou zón 

a zpráv. 
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Technická data

-  výstupní výkon ZA 6480: 480 W, ZA 6240: 240 W rozdělený do 
šesti okruhů, výstup také společný v 100 V a 4 W režimu

-  2 vstupy stereofonní LINE (konektory RCA), 3 vstupy symetr. MIC/
LINE (konektory XLR / Jack 6,3) s volitelným fantómovým napě-
tím, s 2pásmovým frekvenčním korektorem, regulovatelnou hlasi-
tostí a vstupní citlivostí (pouze u MIC/LINE vstupů)

-  6 výstupních okruhů, které lze navzájem nezávisle spínat i hlasi-
tostně regulovat v 6 krocích

-  vstup RJ 45 pro přepážkový mikrofon PTT 100, popř. dálkové spí-
nání mikrofonu vč. gongu a buzení 24 V

-  ústřednu možno dovybavit přepážkovým mikrofonem RC 600 (vý-
běr zón, ovládání sampleru DMT 100)

- lze zapojit až 3 mikrofony RC 600 v tandemu
-  vstup pro připojení telefonní linky (vyzvánění, nebo z pagingu 

Pbx)
-  vstup pro připojení protipožárního systému EPS – spouští zprávu 

M6 (je-li použit DMT 100), automaticky spíná ústřednu a má nej-
vyšší prioritu ze všech vstupů

- výstup pro nahrávání s konektory RCA
- výstup pro externí výkonový zesilovač s konektory RCA
- výstup pro externí mixážní pult s konektory RCA
-  výstup indikačního napětí 24 V (např. pro řízení nuceného posle-

chu) v závislosti na aktivaci mik. PTT 100
- možnost regulace úrovně jednotlivých vstupů
- možnost nastavovat priority vstupů MIC/ LINE
- siréna (stálá nebo kolísavá) 
-  gong (dvou nebo čtyřtónový) sepnutelný ručně nebo automaticky 

přepážkovými mikrofony

- indikace úrovně výstupního signálu pomocí LED bargrafu
- vstup pro dálkové spínání napájení šroubovací svorkovnicí
-  plynulé zapnutí nouzového akumulátorového napájení (šetří aku-

mulátory)
-  volitelný kombinovaný modul CD přehrávače, MP3 a tuneru 

s RDS (CDR 100RDSU), modul programátoru se samplerem 
(DMT 100), modul programátoru spínacích kontaktů (TM 100), 
modul evakuace (EM 600) a příp. dalších, jakožto zdroje signálu, 
řízení a dohledu

- vestavěný 2pásmový frekvenční korektor i pro modul signálu
-  volitelný modul dohledu ústředny a zón FM 300, FD 200 a modul 

omezení zpětné vazby FR 400
- chlazení regulovaným ventilátorem
- proudová, výkonová a tepelná ochrana
- zabudován dolnopropustný filtr
- frekvenční rozsah 55 Hz – 16 kHz (-3 dB)
- THD < 1 %
- frekvenční korektor ± 10 dB / 100 Hz a 10 kHz
- odstup S/N > 80 dB / LINE, > 70 dB / MIC
-  vstupní úrovně: až – 50 dB (2,45 mV) / 5 kW, MIC/ LINE sym.,

– 10 dB (245 mV) / 15 kW, LINE nesym.
- výstupní úroveň 0 dBu / REC  OUT, PRE OUT
- napájení AC 230 V / 50 Hz, DC 24 V
- rozměry 430 × 133 × 352 mm
- hmotnost ZA 6480: 20 kg, ZA 6240: 14 kg

ZA 6240:    Kat. č.: 27 857   ks
ZA 6480:    Kat. č.: 27 862   ks


