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HAKKIMIZDA

Mikafon Elektronik olarak 1966’dan bugüne ses ve ışık teknolojileri alanında faaliyet gösteriyoruz. Üretici ve ithalatçı kimliklerimiz ve
sektördeki yarım asırlık tecrübemizle, sürekli gelişen teknolojiyi yakalamak ve müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını en güncel çözümlerle
karşılamak üzere çalışıyoruz.
İthalatını gerçekleştirdiğimiz markaların yanı sıra AR-GE departmanımızın öncülüğünde ürettiğimiz, yurtiçi ve yurtdışında binlerce
projeyi destekleyen kendi markalarımızı sektöre sunmaya devam ediyoruz. Anadolu ve Avrupa yakalarında yer alan modern donanımlı
depolarımız sayesinde sevkiyatlarımızı akıcı biçimde yürütüyor, sürekli hazır yedek parça depomuz ve teknik servis birimimizle
müşterilerimize satış sonrası hizmet ve destek sağlıyoruz.
Karaköy’deki genel merkezimizde yer alan Showroom’umuzu ziyaret ederek gerek distribütörlüğünü üstlendiğimiz gerekse Mikafon
markaları altında üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünleri yakından görebilir ve test edebilirsiniz. Sektörün en köklü ve lider firmalarından
olan Mikafon Elektronik’in geniş ses ve ışık teknolojileri ürün yelpazesinde her ne ölçekte olursa olsun aradığınız çözüme ulaşacaksınız.
İTHALAT
Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu’dan ithal ettiğimiz Accu-Cable, ADJ, ATEÏS, Beyerdynamic, Community, Duratruss, Elation, Milos, Penton,
RAM Audio, Sammi, Show, Sommer Cable, Studiomaster gibi dünyanın önde gelen birçok markasını geniş bayi ağımızla Türkiye’nin
her noktasına ulaştırabiliyoruz. Özellikle Çin menşeili ürünlerin ithalatını titizlikle yürütülen kalite testleri sonucunda gerçekleştiriyoruz.
Ziyaret ettiğimiz fuarların yanı sıra Musicmesse Frankfurt ve ProShow İstanbul gibi fuarlarda kendi standlarımızda yerli ve yabancı
müşterilerimizle buluşuyor, mevcut ve potansiyel müşterilerimizin ürünlerimizle ilgili bilgi ve becerilerini pekiştirme fırsatı yaratıyoruz.
AR-GE/ÜRETİM
Alanlarında uzman mühendislerden oluşan AR-GE kadromuzun öncülüğünde ve müşterilerimizin ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda
üretilen tüm ürünlerimiz CE belgesine sahiptir ve firma olarak sahip olduğumuz TSE, HYB ve ISO 9001 kalite belgelerinin normlarına
uygun olarak sürekli geliştirilmektedir.
TÜBİTAK destekli projelerimiz sonucunda ürettiğimiz ve Türkiye’nin ses ve anons piyasasında çığır açan ürünlerimiz, ülkemizin teknoloji
ithal eden değil, teknoloji üreten konuma taşıdığı için gurur kaynağımız olmuştur. Üzerinde çalışmakta olduğumuz benzer projeler
sayesinde Türkiye’yi teknolojide lider konuma taşıma vizyonumuz firmamızın temel değerlerindendir.
AR-GE departmanımızın geliştirdiği ürünlerin yüksek standartlarda seri üretiminin gerçekleştirileceği ve halihazırda 7000 m² alan üzerinde
inşası devam etmekte olan üretim tesislerimizin alanında Türkiye’nin en büyük ve Avrupa’nın ise sayılı yerel üretim merkezlerinden biri
olmasını planlanmaktayız.
PROJELENDİRME
Mikafon Elektronik Projelendirme Departmanı, havaalanları, tren istasyonları, hastaneler, fabrikalar, alışveriş merkezleri, eğlence
parkları, okullar, ibadethaneler, kamusal ve özel kompleksler gibi seslendirme ve ışıklandırma sistemlerine ihtiyaç duyulan tüm tesislere
hizmet vermektedir.
Proje Departmanımız mekanların akustik özelliklerine en uygun ve kullanım taleplerini en iyi şekilde karşılayan çözümler üretir ve
uygular. Proje ekibimiz çalışmalarını, en kaliteli ürün ve hizmeti zamanında teslim etmek ve satış sonrası sürekli destek sağlamak
suretiyle, müşteri memnuniyetini her zaman temel esas alarak sürdürür.
LOJİSTİK
Firmamızın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na birkaç dakika mesafedeki iki katlı Orhanlı Ana Deposu 9000 m² büyüklüğündedir.
Avrupa yakasında ise Karaköy ve Şişhane’de iki ara depomuz bulunmaktadır. Birinci önceliğimizin iş güvenliği olduğu depolarımızda
otomatik kapılar, ağır yük sistemleri, forkliftler, saha el terminalleri ve barkodlu ürün giriş-çıkış sistemi ile akıcı bir operasyonel süreç
yönetilmekte, dolayısıyla siparişlerin eksiksiz, hatasız ve hızlı sevkiyatı garanti altına alınmaktadır.

ABOUT US

As Mikafon Elektronik we have been operating in the fields of pro audio and lighting technologies since 1966. With our manufacturer
and importer identities and our experience spanning over half a century, we are working to keep up with the latest technological trends
and to meet our customers’ evolving demands with the most up-to-date solutions.
In addition to our imported brands, we also produce our own brands under the guidance of our R&D department, which support
thousands of projects both at home and abroad. With modern equipped warehouses in the Anatolian and European sides of Istanbul
we provide smooth delivery, and after sales support thanks our spare parts inventory and technical support unit.
You can visit our Showroom at our headquarters in Karaköy to discover and test our entire line of products. At Mikafon Elektronik, one
of the most long established and leading companies of the sector, you will find solutions of any scale among our wide product range.
IMPORT
We are able to deliver world leading brands imported from USA, Europe and Far East such as Accu-Cable, ADJ, ATEÏS, Beyerdynamic,
Community, Duratruss, Elation, Milos, Penton, RAM Audio, Sammi, Show, Sommer Cable, Studiomaster to every corner of Turkey via
our wide network of dealers. Particularly China origin products are subject to meticulous quality tests prior to entering our import chain.
In addition to the fairs we visit, we meet local and foreign customers at our own booths at fairs like Musicmesse Frankfurt and ProShow
İstanbul with the objective to create the opportunity to enhance our current and potential customers’ knowledge and skills about our
products.
R&D / PRODUCTION
All our products manufactured under the leadership of our R&D staff consisting of a team of engineers specialized in a variety of fields
and in line with our customers’ and the sector’s demands have the CE Certificate of Conformity and are continuously improved in
accordance with the norms of the TSE, HYB and ISO 9001 quality certificates owned by our company.
We take pride in our products manufactured as the result of our TÜBİTAK (The Scientific And Technological Research Council Of
Turkey) supported projects, as they help define Turkey as technology provider country. It is our company’s vision to carry Turkey to a
leader status in technology production via similar creative projects we are invested in.
Our production facilities – currently under construction over 7000 m² space, where the high standard mass production of the products
developed by our R&D department will be realized – is planned to become the biggest in its field in Turkey and one of the numerous
in Europe.
PROJECT DESIGN
Mikafon Elektronik Project Design Department offers services to all facilities where pro audio and lighting systems are needed; such
as airports, train stations, hospitals, factories, shopping malls, amusement parks, schools, sanctuaries, public and private complexes.
Our Project department produces and applies the most appropriate solutions in accordance with the acoustic properties of the location
and the user requirements. Our project business is always grounded on customer satisfaction by assuring timely delivery of the top
quality products and service as well as after-sales support.
LOGISTICS
Our company’s two-storey warehouse within a few minutes distance from the İstanbul Sabiha Gökçen Airport is 9000 m² large. On the
European side of the city we have two more sub-warehouses. A smooth operational flow is maintained in our warehouses - where labor
safety is our top priority - by automatic doors, heavy duty systems, forklifts, handheld field terminals and barcoded product entry/exit
systems; thus precise and fast delivery of orders are guaranteed.
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Genel Seslendirme ve
Acil Anons Sistemleri
Public Access and
Voice Alarm Systems

SCHEMATICS EVA-C/100V
Front View EVA-C/100V

Back View

Technical Specifications

Teknik Özellikler

1 adet monitör hoparlör
1 adet monitör hoparlör ses seviye ayarı
1 adet LCD ekran
2 adet acil mesaj LED’i
2 adet acil mesaj seçme butonu
1 adet panik butonu
1 adet mike mikrofon girişi
1 adet mike mikrofon
6 adet yönlendirme/OK/back-stop tuşu
1 adet açma/ kapama anahtarı
1 adet güç girişi
1 adet anons giriş/çıkış melodisi ses seviye ayarı
3 adet BASS / TREBLE / VOLUME potansiyometresi
1 adet line seçme butonu
1 adet hata LED’i
1 adet meşgul LED’i

1 adet link LED’i
3 adet line durum LED’i
1 adet 4’lü cihaz ID anahtarı
4 adet RJ-45 anons mikrofon girişi
1 adet Mini-USB PC girişi
2 adet RCA slave ünite ses çıkışı
3 adet RCA müzik/mikser girişi
10 adet 4’lü klemens bölge/zone çıkışı
(2’li klemens 24v. çıkış, 2’li klemens hop. çıkışı)
Opsiyonel EMC-2 modülü üzerinde:
1 adet SD kart soketi
2 adet 4’lü klemens amplifikatör giriş soketi
1 adet acil anons ses ayarı
3 adet 3’lü vidalı klemens adresli kontak çıkışı
10 adet 2’li vidalı klemens acil kontak girişi
1 adet acil mesaj modülü ses seviye ayarı

1 pce. monitor speaker
1 pce. monitor speaker volume level control
1 pce. LCD screen
2 pcs. emergency message LED
2 pcs. emergency message select buttons
1 pce. panic button
1 pce. mike microphone input
1 pce. mike microphone
6 pcs. navigating/OK/back-stop buttons
1 pce. on/off switch
1 pce. power socket
1 pce. announcement chime volume control
3 pcs. BASS / TREBLE / VOLUME potentiometers
1 pce. line select button
1 pce. error LED

1 pce. busy LED
1 pce. link LED
1 pce. 4 switch device ID key
4 pcs. RJ-45 paging microphone input
1 pce. Mini-USB PC input
2 pcs. RCA slave unit audio output
3 pcs. RCA music/mixer input
10 pcs. 4-terminal zone output
(2-terminal 24v. output, 2-terminal audio output)
On the optional EMC-2 module:
1 pce. SD Card socket
1 pce. emergency announcement volume control
3 pcs. 3-terminal EMC-2 module contact output
10 pcs. 2-terminal EMC-2 module contact input
1 pce. EMC-2 module volume control

Example use of EVA-C 100V Series

4 MICROPHONES

PC COMPUTER

CD Player

PM LCD

10 ANALOG INPUTS

AUDIO SOURCES
FM Tuner

Fire Alarm Earth Quake Alarm Gas Alarm

EVA-C 100V

MUSIC AMPLIFIER

Water Flood Alarm

ANNOUNCEMENT AMPLIFIER

External Power Amplifier

External Power Amplifier

PAGING SYSTEM MASTER UNIT

ZONE 1 ............................................. ZONE 10
SPEAKER SERIES with or w/o 50V/70V/100V LINE TRANSFORMERS

3 X ROLE OUTPUT
Emergency Exit

Emergency Call

Motorized Valves

Horn Speaker

Column Speaker

Ceiling Speaker

Wall Speaker

Yukarıda örnek ürünler kullanılmıştır. Benzer ürünlerle değişiklik yapılabilir.
Products above are used for demonstration. Equivalent products can be used in the same way.
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EVA-C 100V/1V 10 ZONES FULL DIGITAL PAGING SYSTEM MASTER UNIT

EVA-C 100V/1V 10 BÖLGE DİJİTAL GENEL
SESLENDİRME VE ACİL ANONS DENETLEYİCİSİ
EVA-C Açıklama

EVA-C Description

Kompakt yapısıyla ön plana çıkan EVA-C Dijital Genel Seslendirme ve Acil
Anons Denetleyicisi, havaalanları, tren istasyonları, hastaneler, alışveriş
merkezleri, eğlence parkları gibi geniş alanlara yayılmış tesisler için tasarlanmış,
uluslararası standartlarda çalışma prensiplerine sahip bir ses dağıtım ve acil
durum yönetim cihazıdır.

Distinguished by its compact structure, EVA-C Full Digital Paging System
Master Unit is a public access and emergency management device with
operation principles of international standards designed for facilities spread out
over wide areas such as airports, train stations, hospitals, shopping malls and
amusement parks.

EVA-C Denetleyici, 10 adede kadar bölge ile bağımsız bir sistem olarak
kullanılabilir, bölge sayısı EVA-S ek yönlendiricilerin sisteme dahil edilmesiyle
40’a kadar artırılabilir.

EVA-C Master Unit can be employed as an independent system with up to 10
zones; the number of zones can be increased to 40 by including EVA-S slave
units in the system.

Bir alt modeli olan PC-10M’den farklı olarak EVA-C Denetleyicide tüm bileşenler
tek bir cihaz üzerinde toplanmıştır. Acil durum kontaklarından gelen uyarıları
ileten acil durum modülü ve audio giriş kaynaklarının bağlandığı mikser modülü,
sistemde standart olarak sunulmaktadır.

The main difference of EVA-C in comparison to its precursor PC-10M is that
all components are integral to the device. Emergency module, which delivers
messages from emergency contacts, and the mixer module with audio inputs
are included within the system.

Acil durum modülü, 10 adet optik izoleli kontak girişe sahiptir. Programlanabilir
3 röle kontağı sayesinde (NO/NC 2 pozisyonlu) önceden belirlenmiş görevler
yürütülebilir. Acil durum modülü üzerinde yer alan SD karta 2 GB’a kadar WAV
formatındaki mesajlar yüklenebilir. Önceden kaydedilmiş 2 adet acil durum
mesajı, modülün ön panelinden manuel olarak aktive edilebilir. Audio mikser
modülünde müzik kaynaklarının doğrudan cihaz üzerine bağlanabileceği 3
hat girişi bulunmaktadır. Ön panelde bu 3 hat arasındaki geçişlerin kolaylıkla
yapılabildiği butonlarla ses ayarları (bas, tiz ve volüm) yer almaktadır. Bu ayarlar
sayesinde EVA-C ile birlikte ayrıca bir mikser kullanımına gerek kalmaz.

The emergency module has 10 optically isolated contact inputs. Through its 3
(NO/NC2 positioned) programmable relay contacts, predefined tasks can be
executed. Up to 2 GBs of WAV formatted messages can be loaded to the SD
card on the emergency module. 2 prerecorded emergency messages can be
manually activated from the front panel of the module. The audio mixer module
has 3 line inputs where music resources can be directly connected to the device.
On the front panel are buttons to easily switch between these inputs as well as
audio setting knobs (bass, high and volume). These audio settings eliminate the
need to use an extra audio mixer device with EVA-C.

EVA-C Denetleyiciye 4 adet PM-LCD çağrı istasyonu bağlanabilir. Yüksek
güvenirlikli CANBUS haberleşme protokolü sayesinde ana ünite ile çağrı
istasyonları arasındaki iletişim hattındaki hata olasılığı en aza indirilmiştir.
PM-LCD çağrı istasyonlarının ana cihaz üzerinden aldıkları besleme ile 100
metre, harici güç adaptörü ve CAT5 kablolar ile toplam 1200 metre mesafeye
kadar kusursuz olarak çalışabilmeleri sayesinde EVA-C, geniş alanlarda kurulu
tesisler için ideal bir denetleyicidir.

4 PM-LCD Call Stations can be connected to EVA-C Master Unit. Highly reliable
communication protocol CANBUS minimizes error probability between the main
unit and the call stations. Owing to the ability of the PM-LCD Call Stations to
work faultlessly within 100 meters distance when fed from the main unit and up
to 1200 meters in total with external power adapters and CAT5 cables, EVA-C is
an ideal supervisory device for facilities spread out over wide areas.

EVA-C’nin ön panelindeki acil durum mikrofonuyla tüm bölgelere en üst
düzeyde öncelikli anons yapılabilir. Cihaz üzerinde yer alan monitör hoparlör
sayesinde anonslar, standart mesajlar, acil durum mesajları ve zamanlanmış
mesajlar kontrol merkezindeki operatörler tarafından dinlenebilir. Ön yüzde
bulunan Hata/Meşgul/Bağlantı LED göstergeleri sayesinde cihazın operasyonel
durumu takip edilebilir. 4x20 dijit LCD ekran üzerinden cihazın temel ayarları
ile müzik yayınlarının, acil durum mesajlarının, standart mesajların ve PM-LCD
ünitelerinden yapılacak anonsların bölgelere dağılımı kolaylıkla düzenlenebilir.
Windows tabanlı bilgisayar arayüzü ile USB portundan cihaza erişim sağlanarak
cihazın diğer birçok özelliği kontrol edilebilir. Örneğin arayüzde yer alan
‘Zamanlanmış Mesajlar’ menüsünden kayıtlı mesajlar istenilen bölgelere göre
programlanabilir.
Anons veya mesaj önceliği sıralamasında acil durum mikrofonu birinci; acil
durum modülü üzerinde yer alan ve manuel olarak aktive edilebilen iki adet
acil durum mesajı ikinci; acil durum kontaklarından gelen uyarılarla aktive olan
acil durum mesajları üçüncü; PM-LCD çağrı istasyonlarından yapılan anonslar
ve istasyonlar üzerinden kontrol edilen standart mesajlar dördüncü derecede
yetki sahibidir. Ayrıca çağrı istasyonlarından bir tanesi yüksek öncelikli olarak
belirlenebilir.
EVA-C, 1 V ve 100 V olmak üzere iki farklı modelde üretilmektedir. 100 V
modeline tüm bölgeler için 1000 W’a kadar bir amplifikatör ve toplamda aynı
güç değerini karşılayan hoparlörler bağlanabilir. 1 V modelinde ise her bölge
için 1000 W’a kadar birer adet amplifikatör kullanılması gerekir. EVA-C, 220 V
AC ve 24 V DC beslemeleriyle çalışır, ayrıca her bölge için ayrı ayrı 24 V DC
çıkışları vardır.

Highest priority announcements can be made via the emergency microphone
on the front panel of EVA-C. Through the monitor speaker on the device
announcements, standard messages, emergency messages and scheduled
messages can be listened to by the operators in the control center. The device’s
operational status can be tracked from the Error/Busy/Link LED indicators on
the front. Basic settings of the device as well as distribution of emergency
messages, standard messages and the announcements from the PM-LCD
stations to the zones can easily be configured on the 4x20 digit LCD screen.
Many other features can easily be controlled from the Windows based computer
interface accessed via the mini USB port. For instance, through the ‘Scheduled
Messages’ menu, prerecorded messages can be programmed for the desired
zones.
Announcement or message transfer priority ranking is as follows: The
emergency microphone has the first, two manually activated emergency
messages on the emergency module have the second, emergency messages
excited by the emergency contact alerts have the third, announcements and
standard messages from the PM-LCD Call Stations have the fourth degree of
authorization. Moreover, one of the call stations can be assigned higher priority.
EVA-C is manufactured in 1 V and 100 V models. A 1000 W amplifier and
speakers of corresponding total power value can be connected to the 100 V
model for all the zones. In the 1 V model, an amplifier of 1000 W is required for
each zone. EVA-C works with 220 V AC and 24 V DC power feeds and has 24
V DC outputs for each zone.

SCHEMATICS EVA-C/1V
Front View EVA-C / 1V

Back View

Teknik Özellikler

1 adet monitör hoparlör
1 adet monitör hoparlör ses seviye ayarı
1 adet LCD ekran
2 adet acil mesaj LED’i
2 adet acil mesaj seçme butonu
1 adet panik butonu
1 adet mike mikrofon girişi
1 adet mike mikrofon
6 adet yönlendirme/OK/back-stop tuşu
1 adet açma/ kapama anahtarı
1 adet güç girişi
1 adet anons giriş/çıkış melodisi ses seviye ayarı
3 adet BASS / TREBLE / VOLUME potansiyometresi
1 adet line seçme butonu
1 adet hata LED’i

1 adet meşgul LED’i
1 adet link LED’i
3 adet line durum LED’i
1 adet 4’lü cihaz ID anahtarı
4 adet RJ-45 anons mikrofon girişi
1 adet Mini-USB PC girişi
2 adet RCA master çıkışı
3 adet RCA müzik/mikser girişi
10 adet 4’lü klemens bölge/zone çıkışı
(2’li klemens 24v. çıkış, 2’li klemens ses çıkışı)
Opsiyonel EMC-2 modülü üzerinde:
1 adet SD kart soketi
1 adet acil anons ses ayarı
3 adet 3’lü vidalı klemens adresli kontak çıkışı
10 adet 2’li vidalı klemens acil kontak girişi
1 adet acil mesaj modülü ses seviye ayarı

Technical Specifications

1 pce. monitor speaker
1 pce. monitor speaker volume level control
1 pce. LCD screen
2 pcs. emergency message LED
2 pcs. emergency message select buttons
1 pce. panic button
1 pce. mike microphone input
1 pce. mike microphone
6 pcs. navigating/OK/back-stop buttons
1 pce. on/off switch
1 pce. power socket
1 pce. announcement chime volume control
3 pcs. BASS / TREBLE / VOLUME potentiometers
1 pce. line select button
1 pce. error LED

1 pce. busy LED
1 pce. link LED
1 pce. 4 switch device ID key
4 pcs. RJ-45 paging microphone input
1 pce. Mini-USB PC input
2 pcs. RCA slave unit audio output
3 pcs. RCA music/mixer input
10 pcs. 4-terminal zone output
(2-terminal 24v. output, 2-terminal audio output)
On the optional EMC-2 module:
1 pce. SD Card socket
1 pce. emergency announcement volume control
3 pcs. 3-terminal EMC-2 module contact audio
10 pcs. 2-terminal EMC-2 module contact input
1 pce. EMC-2 module volume control

Example use of EVA-C 1V Series

4 MICROPHONES

PC COMPUTER

CD Player

PM LCD

10 ANALOG INPUTS

AUDIO SOURCES
FM Tuner

Fire Alarm Earth Quake Alarm Gas Alarm

Water Flood Alarm

POWER AMPLIFIER

EVA-C 1V
ZONE 10

..............

ZONE 1

POWER AMPLIFIER

PAGING SYSTEM MASTER UNIT

SPEAKER SERIES with or w/o 50V/70V/100V LINE TRANSFORMERS

3 X ROLE OUTPUT
Emergency Exit

Emergency Call

Motorized Valves

Horn Speaker

Column Speaker

Ceiling Speaker

Wall Speaker

Yukarıda örnek ürünler kullanılmıştır. Benzer ürünlerle değişiklik yapılabilir.
Products above are used for demonstration. Equivalent products can be used in the same way.
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EVA-S PAGING SYSTEM SLAVE UNIT

EVA-S ACİL ANONS YÖNLENDİRİCİ
EVA-S Açıklama

EVA-S Description

EVA-S Acil Anons Yönlendirici, 10 adetten fazla bölge tanımlanmak istendiğinde
ana ünite olan EVA-C’ye bağlanarak bölge sayısını artıran bir genişletme
ünitesidir.

EVA S Paging System Slave Unit is an expansion device that increases the
number of zones by connecting to the EVA-C main unit when it is desired to
define more than 10 zones.

Her bir yönlendirici ünite 10 bölgeye hitap eder. Birden fazla EVA-S Acil Anons
Yönlendirici modül sisteme eklenerek bölge sayısı 40 adede kadar artırılabilir.
Yönlendirici üniteler RJ45 konnektörler vasıtasıyla sisteme kolaylıkla dahil
edilebilir. EVA-S Acil Anons Dağıtıcı, denetleyici ünite olan EVA-C ile aynı
özelliklere sahiptir.

Each slave unit addresses 10 zones. The number of zones can be increased to
40 by adding multiple EVA S Paging System Slave Unit modules to the system.
Slave units are easily included to the system via RJ45 connectors. EVA S
Paging System Slave Unit has the same properties as the EVA-C main unit.

PM-LCD CALL STATION
PM-LCD ÇAĞRI İSTASYONU

PM-LCD Açıklama

PM LCD Description

PM-LCD çağrı istasyonu, EVA-C Genel Seslendirme ve Acil Anons Denetleyicisi
ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

PM LCD call station has been designed to be used with EVA-C Full Digital
Paging System Master Unit.

EVA-C Denetleyiciye 4 adet PM-LCD çağrı istasyonu bağlanabilir. Denetleyici
üzerinden aldıkları besleme ile 100 metre; harici güç adaptörleri ve RJ45
konnektörlerle sonlandırılan CAT5 kablolar kullanılarak toplam 1200 metreye
kadar kusursuz olarak çalışabilen PM-LCD çağrı istasyonları, geniş alanlarda
kurulu tesisler için ideal bir çözüm sunar.

4 PM-LCD Call Stations can be connected to EVA-C Master Unit. Owing to
the ability of the PM-LCD Call Stations to work faultlessly within 100 meters
distance when fed from the main unit and up to 1200 meters in total with
external power adapters and CAT5 cables, EVA-C is an ideal supervisory
device for facilities spread out over wide areas.

PM-LCD çağrı istasyonunun 5” dokunmatik aydınlatmalı ekranı çağrı
yönlendirme, mesaj iletimi ve servis ayarlarının kolaylıkla yapılabilmesini sağlar.
Sistemdeki çağrı istasyonlarından bir tanesi anons öncelikli olarak belirlenebilir.
PM-LCD çağrı istasyonu şifre korumalıdır, bu sayede alışveriş merkezleri gibi
yüksek güvenlikli tesisler için uygundur.

The 5” touch-operated illuminated LCD screen allows for easy handling of call
forwarding, message transfer and service settings. One of the call stations in
the system can be assigned higher priority. PM-LCD call station is password
protected, thus suitable for high security demanding facilities such as shopping
malls.

PM-LCD, kullanıcının ihtiyaçlarına göre istenen ayarların yapılabileceği zengin
bir menü arayüzüne sahiptir. Arayüzde ekrandan farklı butonlarla seçilebilen
40 adet bölge (240 bölgeye kadar genişletilebilir) belirleme ve bölge grupları
oluşturma, bölge isimleri belirleme ve mesaj tetikleme ile servis ayarlarından
oluşan 10’dan fazla sayfa yer almaktadır. Böylelikle örneğin belirlenen
mesajların iletileceği çoklu bölge grupları oluşturmak gibi işlemler kolaylıkla
yürütülebilir.

PM-LCD has a rich user interface where the desired settings can be adjusted
according to the needs of the user. More than 10 pages of the interface offer
options such as: to define 40 zones (can be extended to 240) that can be
selected from the screen via different buttons, to define zone names, to trigger
messages and service settings. This way, operations as to define multiple
zone groups and to transfer these messages to correspondent zone groups
can easily be executed.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

5” TFT LCD dokunmatik ekran
Hata/Meşgul/Bağlantı durum göstergeleri
40 bölge seçme butonu
10 manuel mesaj tetikleme butonu
5 adet bölge grubu oluşturma seçeneği
Mikrofon spiral boyu: 350 mm
Ölçüler: 200 x 170 x 55 mm
Alüminyum şase

5” TFT LCD touch-operated screen
Error/Busy/Link LED indicators
40 zone selection buttons
10 manual message trigger buttons
Option to define 5 zone groups
Microphone spiral length: 350 mm
Dimensions: 200 x 170 x 55 mm
Aluminum chassis

SCHEMATICS PC-10M/100V
Front View

Back View

Teknik Özellikler

1 adet monitör hoparlör
1 adet monitör hoparlör ses seviye ayarı
4 adet acil mesaj LED’i
1 adet LCD ekran
6 adet yönlendirme/OK/back-stop tuşu
1 adet panik butonu
1 adet mike mikrofon girişi
1 adet mike mikrofon
1 adet açma/ kapama anahtarı
1 adet güç girişi
1 adet anons giriş/çıkış melodisi ses seviye ayarı
1 adet 4’lü cihaz ID anahtarı

4 adet RJ-45 anons mikrofon girişi
1 adet Mini-USB PC girişi
2 adet RCA slave ünite ses çıkışı
2 adet RCA müzik/mikser girişi
10 adet 4’lü klemens bölge/zone çıkışı
(2’li klemens 24v. çıkış, 2’li klemens hop. çıkışı)
2 adet 4’lü klemens amplifikatör giriş soketi
Opsiyonel EMC-2 modülü üzerinde:
1 adet SD kart soketi
1 adet acil anons ses ayarı
1 adet 2’li vidalı klemens EMC-2 modülü audio çıkışı
2 adet 3’lü vidalı klemens EMC-2 modülü kontak çıkışı
4 adet 2’li vidalı klemens EMC-2 modülü kontak girişi

NOT: Üstteki cihaz üzerindeki EMC-02 modülü opsiyonel olarak kullanılır.

Technical Specifications
1 pce. monitor speaker
1 pce. monitor speaker volume level control
4 pcs. emergency message LED
1 pce. LCD screen
6 pcs. navigating/OK/back-stop buttons
1 pce. panic button
1 pce. mike microphone input
1 pce. mike microphone
1 pce. on/off switch
1 pce. power socket
1 pce. announcement chime volume control
1 pce. 4 switch device ID key
NOTE: EMC-02 is an optional module.

AUDIO SOURCES
Dynamic Mic. Programmable Alarm

4 MICROPHONES

Wireless Microphone

Example use of PC10M 100V Series
CD Player

FM Tuner

4 ANALOG INPUTS

MUSIC&AUDIO MIXER
Mixer

PM Desk Mic.

Fire Alarm Earth Quake Alarm

PC 10M/100V

MUSIC AMPLIFIER

Gas Alarm

Water Flood Alarm

ANNOUNCEMENT AMPLIFIER

External Power Amplifier

External Power Amplifier

PAGING SYSTEM MASTER UNIT

EMC-2 EXTERNAL DEVICES
Blinker

4 pcs. RJ-45 paging microphone input
1 pce. Mini-USB PC Input
2 pcs. RCA slave unit audio output
2 pcs. RCA music/mixer input
10 pcs. 4-terminal zone output
(2-terminal 24v. output, 2-terminal audio output)
2 pcs. 4 terminal amp, input socket
On the optional EMC-2 module:
1 pce. SD Card socket
1 pce. emergency announcement volume control
1 pce. 2-terminal EMC-2 module audio output
2 pcs. 3-terminal EMC-2 module contact output
4 pcs. 2-terminal EMC-2 module contact input

Hooter

ZONE 1 ............................................. ZONE 10
EMC-2 AUDIO OUTPUT

SPEAKER SERIES with or w/o 50V/70V/100V LINE TRANSFORMERS
Horn Speaker

Audio Recorder

Active Speaker

Column Speaker

Ceiling Speaker

Wall Speaker

Power Amplifier

Yukarıda örnek ürünler kullanılmıştır. Benzer ürünlerle değişiklik yapılabilir.
Products above are used for demonstration. Equivalent products can be used in the same way.
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PC-10M 100V/1V 10 ZONES PAGING SYSTEM MASTER UNIT

PC-10M 100V/1V 10 BÖLGE GENEL SESLENDİRME
VE ACİL ANONS DENETLEYİCİSİ
PC-10M Açıklama

PC 10M Description

Uzun AR-GE çalışmaları sonucu geliştirilen PC-10M, havaalanları, tren
istasyonları, hastaneler, alışveriş merkezleri, eğlence parkları gibi geniş
alanlara yayılmış tesisler için tasarlanmış, uluslararası standartlarda çalışma
prensiplerine sahip bir ses dağıtım ve acil durum yönetim cihazıdır.

Product of long R&D efforts, PC 10M is a public access and emergency
management device with operation principles of international standards
designed for facilities spread out over wide areas such as airports, train
stations, hospitals, shopping malls and amusement parks.

PC-10M, 10 adede kadar bölge ile bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir,
bölge sayısı PC-10S ek yönlendiricilerin sisteme dâhil edilmesiyle 40’a kadar
artırılabilir.

PC 10M Master Unit can be employed as an independent system with up to
10 zones; the number of zones can be increased to 40 by including PC-10S
slave units in the system.

Cihaza opsiyonel olarak eklenebilen EMC-2 acil durum modülünün acil
kontaklarından gelen uyarılarla aktive olan 4 farklı acil durum mesajı ile çağrı
istasyonu üniteleri üzerinden kontrol edilen 5 farklı standart mesajın bölgelere
dağılımı düzenlenebilir. Acil durum modülü üzerinde yer alan SD karta 2 GB’a
kadar WAV formatındaki mesajlar yüklenebilir. Programlanabilir 2 röle kontağı
sayesinde (NO/NC 2 pozisyonlu) önceden belirlenmiş görevler yürütülebilir.
Audio çıkışından bağlanacak bir hoparlör vasıtasıyla mesajlar farklı bir
merkezden dinlenebilir.

Distribution of 4 different emergency messages that can be excited by the
emergency contacts of the optional EMC¬ 2 module and 5 different standard
messages that are controlled through the call station units to the respective
zones can be regulated. Up to 2 GBs of WAV formatted messages can
be loaded to the SD card on the emergency module. Two prerecorded
emergency messages can be manually activated from the front panel of the
module. Through its 2 (NO/NC2 positioned) programmable relay contacts,
predefined tasks can be executed. Messages can be listened to at another
location via a speaker connected to the audio output.

PC-10M Denetleyiciye 4 adet PM çağrı istasyonu bağlanabilir. PM çağrı
istasyonlarının ana cihaz üzerinden aldıkları besleme ile 100 metre, harici güç
adaptörü ve CAT5 kablolar ile toplam 500 metre mesafeye kadar kusursuz
olarak çalışabilmeleri sayesinde PC-10M, geniş alanlarda kurulu tesisler için
ideal bir denetleyicidir.
PC-10M’in ön panelindeki acil durum mikrofonuyla tüm bölgelere en üst
düzeyde öncelikli anons yapılabilir. Cihaz üzerinde yer alan monitör hoparlör
sayesinde anonslar, standart mesajlar, acil durum mesajları ve zamanlanmış
mesajlar kontrol merkezindeki operatörler tarafından dinlenebilir. 4x20 dijit
LCD ekran üzerinden cihazın temel ayarları ile müzik yayınlarının, acil durum
mesajlarının, standart mesajların ve PM ünitelerinden yapılacak anonsların
bölgelere dağılımı kolaylıkla düzenlenebilir.
Anons veya mesaj önceliği sıralamasında acil durum mikrofonu birinci; opsiyonel
acil durum modülü üzerinde yer alan ve manuel olarak aktive edilebilen iki adet
acil durum mesajı ikinci; modüldeki acil durum kontaklarından gelen uyarılarla
aktive olan acil durum mesajları üçüncü; PM çağrı istasyonlarından yapılan
anonslar ve istasyonlar üzerinden kontrol edilen standart mesajlar dördüncü
derecede yetki sahibidir. Ayrıca çağrı istasyonlarından bir tanesi yüksek
öncelikli olarak belirlenebilir.
PC-10M, 1 V ve 100 V olmak üzere iki farklı modelde üretilmektedir. 100 V
modeline tüm bölgeler için 1000 W’a kadar bir amplifikatör ve toplamda aynı
güç değerini karşılayan hoparlörler bağlanabilir. 1 V modelinde ise her bölge
için 1000 W’a kadar birer adet amplifikatör kullanılması gerekir. 100 V sistemde
tüm bölgelerin ses seviye kontrolü merkez amfiden yapılabilir. Merkezden
bölgelerin ses şiddet kontrolü ayrı ayrı yapılmak istenirse RP 15 modülünün
kullanılması tavsiye edilir.
PC-10M, 220 V AC beslemeleriyle çalışır, ayrıca her bölge için ayrı ayrı 24 V
DC çıkışları vardır.

4 PM Call Stations can be connected to PC 10M Master Unit. Owing to the
ability of the PM Call Stations to work faultlessly within 100 meters distance
when fed from the main unit and up to 500 meters in total with external
power adapters and CAT5 cables, PC 10M is an ideal supervisory device for
facilities spread out over wide areas.
Highest priority announcements can be made via the emergency microphone
on the front panel of PC 10M. Through the monitor speaker on the device
announcements, standard messages, emergency messages and scheduled
messages can be listened to by the operators in the control center. Basic
settings of the device as well as distribution of emergency messages,
standard messages and the announcements from the PM stations to the
zones can easily be configured on the 4x20 digit LCD screen.
Announcement or message transfer priority ranking is as follows: The
optional emergency microphone has the first, two manually activated
emergency messages on the emergency module have the second,
emergency messages excited by the emergency contact alerts have the
third, announcements and standard messages from the PM Call Stations
have the fourth degree of authorization. Moreover, one of the call stations
can be assigned higher priority.
PC-10M is manufactured in 1 V and 100 V models. A 1000 W amplifier and
speakers of corresponding total power value can be connected to the 100 V
model for all the zones. In the 1 V model, an amplifier of 1000 W is required
for each zone. In the 100 V model, volume control of all zones is done from
the central amplifier. In case it is desired to control the volumes of the zones
separately from the center, use of RP 15 module is recommended.
PC-10M works with 220V AC power feed and has 24 V DC outputs for each
zone.

SCHEMATICS PC-10M/1V
Front View

Back View

Teknik Özellikler
1 adet monitör hoparlör
1 adet monitör hoparlör ses seviye ayarı
4 adet acil mesaj LED’i
1 adet LCD ekran
6 adet yönlendirme/OK/back-stop tuşu
1 adet panik butonu
1 adet mike mikrofon girişi
1 adet mike mikrofon
1 adet açma/ kapama anahtarı
1 adet güç girişi
1 adet anons giriş/çıkış melodisi ses seviye ayarı
1 adet 4’lü cihaz ID anahtarı

Technical Specifications
4 adet RJ-45 anons mikrofon girişi
1 adet Mini-USB PC girişi
2 adet RCA slave ünite ses çıkışı
2 adet RCA müzik/mikser girişi
10 adet 4’lü klemens bölge/zone çıkışı
(2’li klemens 24v. çıkış, 2’li klemens ses çıkışı)
Opsiyonel olarak EMC-2 modülü üzerinde:
1 adet SD kart soketi
1 adet acil anons ses ayarı
1 adet 2’li vidalı klemens EMC-2 modülü audio çıkışı
2 adet 3’lü vidalı klemens EMC-2 modülü kontak çıkışı
4 adet 2’li vidalı klemens EMC-2 modülü kontak girişi

NOT: Üstteki cihaz üzerindeki EMC-02 modülü opsiyon olarak kullanılır.

1 pce. monitor speaker
1 pce. monitor speaker volume level control
4 pcs. emergency message LED
1 pce. LCD screen
6 pcs. navigating/OK/back-stop buttons
1 pce. panic button
1 pce. mike microphone input
1 pce. mike microphone
1 pce. on/off switch
1 pce. power socket
1 pce. announcement chime volume control
1 pce. 4 switch device ID key

4 pcs. RJ-45 paging microphone input
1 pce. Mini-USB PC input
2 pcs. RCA slave unit audio output
2 pcs. RCA music/mixer input
10 pcs. 4-terminal zone output
(2-terminal 24v. output, 2-terminal audio output)
On the optional EMC-2 module:
1 pce. SD Card socket
1 pce. emergency announcement volume control
1 pce. 2-terminal EMC-2 module audio output
2 pcs. 3-terminal EMC-2 module contact output
4 pcs. 2-terminal EMC-2 module contact input

NOTE: EMC-02 is an optional module.

Example use of PC10M 1V Series

Yukarıda örnek ürünler kullanılmıştır. Benzer ürünlerle değişiklik yapılabilir.
Products above are used for demonstration. Equivalent products can be used in the same way.

PC-10S PAGING SYSTEM SLAVE UNIT

PC-10S ACİL ANONS YÖNLENDİRİCİ
PC-10S Açıklama
PC-10S Acil Anons Yönlendirici, 10 adetten fazla bölge tanımlanmak
istendiğinde ana ünite olan PC 10M’e bağlanarak bölge sayısını artıran bir
genişletme ünitesidir. Her bir yönlendirici ünite 10 bölgeye hitap eder. Birden
fazla PC 10S Acil Anons Yönlendirici modül sisteme eklenerek bölge sayısı
40 adede kadar artırılabilir. Yönlendirici üniteler RJ45 konnektörler vasıtasıyla
sisteme kolaylıkla dahil edilebilir. PC-10S Acil Anons Dağıtıcı, denetleyici ünite
olan PC-10M ile aynı özelliklere sahiptir.

Front View PC-10S/1V

PC-10S Description
PC-10S Paging System Slave Unit is an expansion device that increases the
number of zones by connecting to the PC 10M main unit when it is desired to
define more than 10 zones. Each slave unit addresses 10 zones. The number of
zones can be increased to 40 by adding multiple PC-10S Paging System Slave
Unit modules to the system. Slave units are easily included to the system via
RJ45 connectors. PC-10S Paging System Slave Unit has the same properties
as the PC 10M main unit.

PC-10S/1V Back View

Teknik Özellikler

Technical Specifications

1 adet açma/kapama anahtarı
1 adet güç girişi
1 adet 4’lü cihaz ID anahtarı
1 adet RJ-45 anons mikrofon girişi
1adet RJ-45 slave ünite çıkışı
2 adet RCA slave ünite ses çıkışı
2 adet RCA müzik/mikser girişi
10 adet 4’lü klemens bölge/zone çıkışı
(2’li klemens 24v. çıkış, 2’li klemens ses çıkışı)

1 pce. on/off switch
1 pce. power input
1 pce. 4 switched device ID key
1 pce. RJ-45 paging microphone input
1 pce. RJ-45 slave unit link output
2 pcs. RCA slave unit audio output
2 pcs. RCA music/mixer input
10 pcs. 4-terminal zone output
(2-terminal 24v. output, 2-terminal audio output)

Front View PC-10S/100V

PC-10S/100V Back View

Teknik Özellikler

Technical Specifications

1 adet açma/kapama anahtarı
1 adet güç girişi
1 adet 4’lü cihaz ID anahtarı
1 adet RJ-45 anons mikrofon girişi
1 adet RJ-45 slave ünite çıkışı
1 adet 4’lü klemens müzik amplifikatör girişi
1 adet 4’lü klemens anons amplifikatör girişi
2 adet RCA slave ünite ses çıkışı
2 adet RCA müzik/mikser girişi
10 adet 4’lü klemens bölge/zone çıkışı
(2’li klemens 24v. çıkış, 2’li klemens ses çıkışı)

1 pce. on/off switch
1 pce. power input
1 pce. 4 switched device ID key
1 pce. RJ-45 paging microphone input
1 pce. RJ-45 slave unit link output
1 pce. 4-terminal music amplifier input
1 pce. 4-terminal announcement amplifier input
2 pcs. RCA slave unit audio output
2 pcs. RCA music/mixer input
10 pcs. 4-terminal zone output
(2-terminal 24v. output, 2-terminal audio output)

PM SERIES CALL STATIONS

PM SERİSİ ÇAĞRI İSTASYONLARI
(PM 10, PM 20, PM 30, PM 40)
PM Açıklama

PM Description

PM Serisi Çağrı İstasyonları, PC-10M Denetleyici ve PC 10S Yönlendirici cihazlar
ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

PM Series Call Stations have been designed to be used with PC 10M Master
and PC 10S Slave Units.

PM Serisi Çağrı İstasyonları Serisi PM10, PM20, PM30 ve PM40 mikrofon
modüllerinden oluşur. Tüm modüller temelde aynı özelliklere sahip olup tercih
sistemdeki bölge sayısına göre yapılır.

PM Series Call Stations are comprised of PM10, PM20, PM30 and PM40
microphone modules. All the modules basically have the same features;
preference is done based on the number of zones in the system.

Modüllerin PC-10M Denetleyici ve PC-10S Yönlendirici ile bağlantıları RJ45
konnektörlerle sonlandırılan CAT5 kablolar kullanılarak papatya, yıldız veya seri
diziliminde kolaylıkla yapılabilir. PM Serisi Çağrı İstasyonları, böylelikle harici
güç adaptörleri ile birlikte toplamda 500 metreye kadar mesafelerde kullanılabilir.
Bu özelliği ile PC-10M Denetleyici ve PC-10S Yönlendirici cihazlar ile birlikte
kullanıldığında geniş alanlarda kurulu tesisler için uygun bir çözüm sunar.

The modules’ connections to PC 10M Master and PC 10S Slave Units are
easily realized with CAT5 cables and RJ45 connectors in daisy-chain, star (y)
or series connection. PM Series Call Stations can thus be used for distances
up to 500 meters in total with external power adapters. Thus, together with
the PC 10M Master and PC 10S Slave Units, PM Series Call Stations offer
an ideal solution for facilities spread out over wide areas.

EMC-2 Acil Durum Modülü ile birlikte kullanıldığında, kullanıcıların belirleyebileceği
5 adet standart mesaj, PM Serisi Çağrı İstasyonları üzerinden seçilerek önceden
belirlenmiş bölgelere iletilebilir. Üzerindeki uyarı LED ışıkları sayesinde güç
bağlantısı, sisteme bağlantı, sistemin meşguliyeti kolayca anlaşılabilir ve hangi
bölgeye mesaj gönderildiği veya anons yapıldığı görülebilir.

When used in conjunction with the EMC 02 Emergency Module, 5 standard
messages defined by the users can be selected and transferred to
predefined zones on the PM Series Call Stations. Via the LED indicators,
power connection, connection to the system, busyness of the system as
well as the active zones that are being announced to or sent message to
can be tracked.

Front View

SCHEMATICS PM

Teknik Özellikler
1 adet mikrofon
1 adet power LED’i
1 adet meşgul LED’i
1 adet link LED’i
1 adet anons butonu
1 adet mesaj aktivasyon tuşu
1 adet reset tuşu
1 adet “Tümünü Seç” tuşu

Back View

Technical Specifications
40 adet bölge/zone seçme tuşu
40 adet bölge belirtme LED’i
1 adet 4’lü cihaz ID anahtarı
1 adet mikrofon ses seviye ayarı
1 adet RJ-45 mikrofon girişi
1 adet RJ-45 link çıkışı
1 adet 12 V DC girişi

1 pce. microphone
1 pce. power LED
1 pce. busy LED
1 pce. link LED
1 pce. announcement button
1 pce. message activation button
1 pce. reset button
1 pce. “Select All” button

40 pcs. zone selection buttons
40 pcs. zone identification LED
1 pce. 4 switch ID key
1 pce. microphone volume control
1 pce. RJ-45 microphone input
1 pce. RJ-45 link output
1 pce. 12 V power input

AM-01 EMERGENCY MODULE, WITH SD & MIC

AM-01 Açıklama

PC-10S ACİL ANONS YÖNLENDİRİCİ

Üzerinde dahili SD kart ve mikrofonu bulunan AM 01 Acil Durum Modülü, yangın
alarm, deprem uyarı vb. cihazlardan gelen acil durum sinyalleriyle devreye girerek
önceden SD karta WAV formatında kaydedilmiş mesajları mevcut sisteme okur.
Sistem devreye girdiğinde müdahale edilmediği sürece kayıtlı mesajları sisteme
okumaya devam eder.
AM 01 Acil Durum Modülü manuel olarak da devreye alınabilir. Üzerindeki anahtarlı
kilit sayesinde dışarıdan gelebilecek müdahalelere karşı güvenlidir. Harici mikrofon
ve kayıtlı mesajlar için girişleri mevcuttur. Modül üzerindeki acil durum mikrofonu
aracılığıyla yapılacak anonslar diğer tüm akışları kesecek şekilde en yüksek
önceliğe sahiptir.
1 adet röle kontağı sayesinde (NO/NC 2 pozisyonlu) önceden belirlenmiş görevler
yürütülebilir. Kontak girişlerinin NC/12V/24V AC/DC giriş seçenekleri mevcuttur.

AM-01 Description

AM-01 Emergency Module with an internal SD card and CB microphone is activated
by emergency signals coming from fire, earthquake etc. alerts and reads the
prerecorded WAV formatted messages on the SD card to the system. When the
system is activated, it keeps reading the messages continuously unless interrupted.
AM-01 Emergency Module might as well be manually activated. Thanks to its
key lock, it is safe against external interferences. The module contains inputs for
external microphone and recorded messages. The announcement to be made via
the emergency microphone on the module has the highest priority as to stop all
other streams in the system.
Predefined tasks can be executed through its 1 (NO/NC2 positioned) programmable
relay contacts. Contact inputs have the NC/12 V/24 V AC/DC input alternatives.

EMC-2 EMERGENCY MODULE / EMC-2 ACİL DURUM MODÜLÜ

EMC-2 Açıklama

EMC-2 Description

EVA-C Denetleyici üzerinde dahili; PC-10M Denetleyici üzerinde ise opsiyonel
olarak bulunan EMC-2 Acil Durum Modülü, acil durum kontaklarından gelen
uyarılarla aktif olan acil durum mesajları ile PM Serisi (PM10, PM20, PM30, PM40)
ve PM-LCD Çağrı İstasyonları üzerinden kontrol edilen standart mesajları cihazların
konfigürasyonu sırasında seçilmiş bölgelere iletir.

EMC 2 Emergency Module, which is part of the EVA-C Main Unit and optional
with the PC 10M Main Unit, transfers the messages excited by the emergency
contact alerts and the standard messages controlled through PM Series (PM10,
PM20, PM30, PM40) and PM LCD Call Stations to the zones assigned during the
configuration of the device.

EMC-2 Acil Durum Modülü, 4 adet acil durum mesajı ve 5 adet standart mesaj
yönlendirebilir. Acil durum mesajları ve standart mesajlar 16 bit derinliğinde, 16
kHz örnekleme oranında WAV dosyası formatında modül üzerinde yer alan 2 GB
kapasitesindeki SD kart üzerine kayıt edilir.

EMC 2 Emergency Module can forward 4 emergency messages and 5 standard
messages. The emergency messages and standard messages are recorded on
the 2 GB SD card on the modele in 16-bit depth, 16 kHz sampling rate WAV format.

EMC-2 Acil Durum Modülü üzerindeki 2 kontak çıkışı, acil durum mesajları ve
standart mesajlar akışa girdiğinde devreye girer ve bu kontaklar vasıtasıyla
istenilen cihazlar (flaşörler, ışıklar, sirenler, kayıt cihazları vb.) aktive edilebilir. Audio
çıkışından bağlanacak bir hoparlör vasıtasıyla EMC-2 Acil Durum Modülü üzerindeki
tüm ses akışları farklı bir merkezden dinlenebilir.
EMC-2 Acil Durum Modülü, EVA-C veya PC-10M Denetleyici ile birlikte
kullanıldığında, modül üzerindeki acil durum kontaklarına atanmış acil durum
mesajları ikincil öncelikte çalışır. Yüksek öncelik, denetleyici üzerinde bulunan
acil durum mikrofonu aracılığıyla yapılacak anonslara aittir. PM ve PM LCD çağrı
istasyonlarından yapılan anonslar ve istasyonlar üzerinden kontrol edilen standart
mesajlar ise üçüncül öncelikli mesajlardır. Önceliği yüksek olan anons veya mesaj
akışı, diğerlerini keserek sisteme girer.

The 2 contact outputs on the EMC 2 Emergency Module are activated when
emergency messages and standard messages start to stream and selected
devices such as flashers, lights, sirens, recorders can be engaged via these
contacts. All streaming on the EMC 2 Emergency Module can be listened to at
another location via a speaker connected to the audio output.
When the EMC 2 Emergency Module is used in conjunction with the EVA-C or
PC-10M Master Units, the emergency messages assigned to the emergency
contacts on the module run in secondary priority. The higher priority belongs to
announcements to be made by the emergency microphone on the master unit.
Announcements to be made and standard messages to be controlled by PM and
PM LCD call stations have the third priority. The announcement or message with
higher priority aborts those with lower priority.

MX6-USB AUDIO MIXER, 6 CHANNEL WITH USB

MX6-USB SES MİKSERİ, 6 KANAL, USB GİRİŞLİ
MX6-USB Açıklama

MX6-USB Description

MX6-USB, Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemlerine uyumlu, rack tipi
ses mikseridir. 6 adet mikrofon ve 3 adet line girişine, 2GB kapasitesinde SD
kart ve USB girişine sahiptir.
Ön panelinde bulunan SD/USB modülüne MP3’ler yüklenebilir, dilenen
müzikler panel üzerinden ya da SD/USB modülünün uzaktan kumandasıyla
aktif hale getirilebilir. MX6-USB, ‘Mute’ fonksiyonlu bir girişe sahiptir. Böylelikle
mikrofonla anons yapılmaya başlandığında tüm kanallardaki akışlar kesilir.
Mute özelliği bir düğme ile devre dışı bırakılabilir.

MX6-USB is a paging systems compatible rack audio mixer. It has 6 microphone
and 3 line inputs, a 2GB SD card and a USB input.
MP3 files can be loaded on the SD/USB module on the front panel, selected audio
can be activated on the panel or with the remote control of the SD/USB module.
MX6-USB has an input with ‘Mute’ function. This way, all streams are aborted
when the microphone starts announcement. Mute property can be deactivated
with one button.

Teknik Özellikler

Techinal Specifications

6 adet kanal volüm ayarı
1 adet bass ayarı
1 adet tiz ayarı
1 adet master volüm ayarı
1 adet USB/SD player
1 adet 2’li RCA audio çıkış
1 adet XLR audio çıkışı
6 adet 6.3 mm jack mikrofon girişi
3 adet 2’li RCA line girişi

6 pcs. channel volume control knob
1 pce. bass control knob
1 pce. treble control knob
1 pce. master volume control knob
1 pce. USB/SD player
1 pce. 2 terminal RCA audio output
1 pce. XLR audio output
6 pcs. 6.3 mm jack microphone input
3 pcs. 2 terminal RCA line input

Teknik Bilgiler / Technical Data

MX6-USB

Frekans Cevabı

Mikrofon: 200 Hz - 10 kHz / Aux: 20 Hz - 10 kHz

THD (1 kHz-Nominal çıkışta)
S/N Oranı

Giriş Hassasiyeti - Empedans

%1

MIC 1-6 > 65 dB

MIC 1-6 / 63 mm jack / -50 dBm (0.3 mV) - 600 ohm - Unbalanced,
LINE 1-3 / -10 dB / 240 mV / 10 kohm / 6.3 mm jack / RCA

Ekstra Çıkış / Voltaj - Empedans

MIX- OUT / mono RCA jack / 0 dBm (1 V) - 600 -Ohm Unbalanced

BASS

10 dB (100 Hz)

TREBLE

10 dB (10 kHz)

Ton Kontrolleri

Kontroller

6 adet VOLUME (Ses) Kontrolü (MIC 1-6)
1 adet MASTER VOLUME kontrolü
1 adet TREBLE (Tiz) Kontrolü
1 adet BASS (Bas) Kontrolü

Besleme Voltajı / Güç Tüketimi

220 V, AC / 200 VA

Boyutlar (EnxDerinlikxBoy)

483 x 390 x 88 mm

Ağırlık

5 kg.

AP-10 LINE SUPERVISOR DEVICE

AP-10 HAT DENETLEYİCİSİ
AP-10 Açıklama

AP-10 Description

Akıllı tipteki hat denetleme modülleri, genel seslendirme ve acil anons sistemi
hatlarındaki olası arızaları takip etmek amacıyla kullanılır. Ana sisteme
eklenecek AP-10 Hat Denetleyicisinin üzerindeki LED göstergelerden hatlar,
kısa devre ve açık devre arızalarına karşı kontrol altında tutulabilir. Yüksek
kaliteli ve kompakt bir kontrol modülü olan AP-10 Hat Denetleyicisi,10 farklı hat
için 10 farklı kontrol devresine sahiptir. LED göstergeler üzerinde açık devre/
kısa devre/normal olmak üzere 3 durum bulunur. AP-10, arıza durumunda
arıza giderilinceye kadar hattı sistemden ayırır ve sesli uyarı verir.
•
•
•
•
•
•
•

10 bağımsız hat kontrolü
Bağlı hatların durumunu izleme
3 LED konumu: Kısa devre, açık devre ve normal
Hat direnci hassasiyetlerinin bağımsız olarak ayarlanabilmesi
3 farklı hat kontrol zamanlaması
Alarm durdurma butonu
Buzzer (Sesli ikaz)

Front View
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Intelligent line supervisory devices are used to detect probable errors in paging
systems. When the AP 10 Line Supervisor Device is added to the main system
the lines can be controlled for short circuit or open circuit via the LED indicators.
The high quality, compact AP 10 Line Supervisor Device has 10 different control
circuits for the 10 different lines. The LED status indicators show 3 modes: open
circuit/short circuit/normal. In case of failure, the AP 10 detaches the line from the
system and gives audio warning until the failure is cleared.
•
•
•
•
•
•
•

10 independently controlled lines
Status track of the connected lines
3 LED modes: Short circuit, open circuit and normal
Independent adjustment of the sensitivity of the lines’ resistance
3 different line control timing settings
Alarm stop button
Buzzer

SCHEMATICS AP-10

Teknik Özellikler

Technical Specifications

- 1 adet power butonu
- 2 adet sarı zamanlama LED’i
- 1 adet kırmızı timer LED’i
- 1 adet kırmızı kontrol LED’i
- 10 adet kırmızı kısa devre LED’i
- 10 adet sarı açık devre LED’i
- 1 adet kırmızı alarm durdurma butonu
- 1 adet buzzer
- 10 adet 2’li klemens hoparlör hat çıkışı
- 10 adet 2’li klemens amplifikatör hat çıkışı
- 1 adet 2’li klemens kontak girişi
- 1 adet 2’li klemens kesme girişi
- 1 adet power girişi
- 1 adet 220 V - 115 V seçme anahtarı

- 1 pce. power button
- 2 pcs. yellow timer LED
- 1 pce. red timer LED
- 1 pce. red control LED
- 10 pcs. red short circuit LED
- 10 pcs. yellow open circuit LED
- 1 pce. red alarm stop button
- 1 pce. buzzer
- 10 pcs. 2-terminal speaker line output
- 10 pcs. 2-terminal amplifier line output
- 1 pce. 2-terminal contact input
- 1 pce. 2-terminal power off input
- 1 pce. power input
- 1 pce. 220 V - 115 V selector key

Back View

RP-15 LINE VOLUME CONTROLLER DEVICE

RP-15 HAT SES SEVİYESİ KONTROL MODÜLÜ
RP-15 Açıklama
RP-15, bölgesel genel çağrı ve acil anons sistemlerinde, merkezden her
bir bölgenin ses seviyesi kontrolünün ayrı ayrı yapılabilmesini sağlayan bir
ünitedir.

RP-15 Description
RP-15 is an extension device for paging systems, which enables central control
of each zone’s individual volume level.

Acil durum modüllerinden gelen kontak durumunda, bölge ses seviyeleri kapalı
bile olsa üzerinde bulunan röleler vasıtasıyla tüm bölgelerin seslerini tam
seviyede açarak acil anonsların ve alarmların tüm bölgelere ulaşmasını sağlar.

In case of contact signals coming from the emergency modules, even if the
zones’ volume levels are set to off, the RP 15 boosts the volume of all zones via
its relays and ensures that the emergency announcements and alarms reach
all the zones.

9 bölge için toplam 500 W gücündedir.

Total power for 9 zones is 500 W.

Front View

Back View

Teknik Özellikler

Technical Specifications

9 adet hat volüme ayarı
2x1 born klemens audio girişi
2x1 born klemens 24V DC giriş
9x2 born klemens hat çıkıkşları

9 pcs. line volume control
2x1 pcs. born audio input
2x1 pcs. born 24V DC input
9x2 pcs. born line outputs
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Güç
Amplifikatörleri
Power
Amplifiers

SCHEMATICS XD4000
Front View

Teknik Özellikler
4 adet giriş seviye ayarı
1 adet power LED
5 adet sinyal seviye LED’i
1 adet power anahtarı
1 adet AC sigortası
4 adet XLR giriş

Back View

Technical Specifications

4 adet XLR çıkış
4 adet kazanç ayarı
4 adet 2’li vidalı hoparlör klemens çıkışı (4-Ohm)
1 adet fonksiyon seçme anahtarı
2 adet fan
Power soketi-sigorta

4 pcs. input level controls
1 pce. power LED
5 pcs. signal level LED
1 pce. power switch
1 pce. AC fuse
4 pcs. XLR inputs

Example use of
XD4000 Series

4 pcs. XLR outputs
4 pcs. gain volume
4 pce. 2-terminal speaker output (4-Ohm)
1 pce. selector switch
2 pcs. fan
Power socket-circuit

SOUND SOURCES
Programmable Alarm

MICROPHONE

Wireless Microphone

CD Player

FM Tuner

AUDIO MIXER

Active Desktop
Microphone

XD4000

AVM içi zemin

INPUT-OUTPUT ROUTING
CONFIG1

Power Amplifier

POWER AMPLIFIER
External Power Amplifier

INPUT1
INPUT2
INPUT3
INPUT4

OUTPUT1
OUTPUT2
OUTPUT3
OUTPUT4

CONFIG2
INPUT1

SPEAKER SERIES WITH 100 V LINE TRANSFORMERS
Horn Speaker

Column Speaker

Ceiling Speaker

Wall Speaker

Yukarıda örnek ürünler kullanılmıştır. Benzer ürünlerle değişiklik yapılabilir.
Products above are used for demonstration. Equivalent products can be used in the same way.
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OUTPUT1
OUTPUT2
OUTPUT3
OUTPUT4

XD4000 & XD3000 - D CLASS 100 V 19” POWER AMPLIFIERS

XD4000 & XD3000 - D SINIFI 100 V 19” GÜÇ AMPLİFİKATÖRLERİ
XD4000 & XD3000 Açıklama

XD4000 & XD3000 Description

XD4000 ve XD3000 19” D Sınıfı Güç Amplifikatörleri, 100 V uygulamalar için
tasarlanmış güçlü ve sağlam çözümlerdir. İçerdikleri korumalar sayesinde
her çeşit ses yerleştirmesi (okullar, toplantı salonları, camiler… vb.) için ideal
yapıdaki XD4000 ve XD3000, uzun çalışma sürelerinde yüksek kalitede ses
akışını garanti altına alır.

XD4000 and XD3000 19” D Class Power Amplifiers are powerful and
robust solutions designed for 100 V applications. Ideal for all sorts of sound
installations (schools, meeting halls, mosques…etc.) thanks to their extensive
protective mechanisms, XD4000 and XD3000 guarantee high quality audio
traffic during long running hours.

110 kHz örnekleme yapan XD4000 ve XD3000, dahili çıkış trafosu bulundurmak
yerine doğrudan sürüş yöntemi ile çalışır. Bunun yanında güvenli hat trafosu
sürüşü için özel analog sinyal işlemcisine sahiptir.

Sampling at 110 kHz, XD4000 and XD3000 work with direct drive method
instead of having internal output transformers. These models also have
special analog signal processors that secure drive of line transformers.

Özel analog sinyal işlemcisi nedir?

What is a Special Analog Signal Processor?

Bu sistem, hat trafolu genel seslendirme amfilerinde karşılaşılan hat trafosu
problemlerine karşı geliştirilmiştir. Hat trafolarında karşılaşılan en önemli
sorunlardan biri, hat trafolarını bozulma bölgesine sokan kontrol dışı düşük
frekans bas sinyallerin hat trafosunun saturasyon alanına girmesidir. Bu
amfide bu durum için özel bir analog sinyal işlemcisi vardır. Hat trafosu
için öngörülen düşük frekans sınırının altında olan bir bas sinyali amfinin
hassasiyet seviyesinin üzerinde dahi girilse bu sistem frekansa göre limitleme
yapar ve amfi tehlikeli seviyedeki sinyali hat trafosuna göndermez.

The system is developed to prevent some line transformer issues encountered
in paging system amplifiers with transformers. One of the most common
problems with line transformers is when uncontrolled low frequency signals
interfere with the line transformers at the saturation zone. The special analog
signal processor has been developed for this amplifier to prevent this case.
Even if an incoming bass signal is below the frequency range and above the
sensitivity level of the line transformer, the special analog signal processor
limits the signal and the amplifier filters all dangerous signals coming to the
line transformer.

XD4000 giriş çıkışları, iki farklı modda çalışır. Tek bir butonla birebir giriş çıkış
seçeneğinin yanında bir girişin dört çıkışa yönlendirildiği seçenek de bulunur.
XD3000 giriş çıkışları, iki farklı modda çalışır. Tek bir butonla birebir giriş çıkış
seçeneğinin yanında bir girişin iki çıkışa yönlendirildiği seçenek de bulunur.
MİKAFON AR-GE bölümünün uzun ve titiz çalışmalarının sonucu geliştirilen
D Sınıfı Güç Amplifikatörü, dünyanın 100 V MONO üretilen en yüksek güçlü
amplifikatörüdür.

XD4000 offers two input output configuration options. With a single click, either
one input to one output or one input to four outputs routings can be selected.
XD3000 offers two input output configuration options. With a single click, either
one input to one output or one input to two outputs routings can be selected.
Result of long and rigorous efforts of MİKAFON R&D Department, the D Class
Power Amplifier is the most powerful 100 V MONO amplifier in the world.

Teknik Bilgiler / Technical Data

XD4000

XD3000

Çıkış Gücü / Output Power

4X500W RMS

2X500W RMS

Empedans / Impedance

100V

100V

Girişler / Inputs

4 Balanced XLR input

2 Balanced XLR input

Çıkışlar / Outputs

4 Balanced XLR output

2 Balanced XLR output

Frekans Cevabı / Frequency Response

Mix-in: 70Hz-15kHz

Mix-in: 70Hz-15kHz

Giriş Hassasiyeti / Input Sensivity

20k Ω Balanced, 10k Ω Unbalanced

20k Ω Balanced, 10k Ω Unbalanced

Sinyal-Gürültü Oranı / S/N Ratio

> 15V/us

> 15V/us

Korumalar / Protection

Auto-Reset - Soft Start - Temp - DC Out
- Overload- Short Circuit

Auto-Reset - Soft Start - Temp - DC Out Overload- Short Circuit

Ağırlık / Weight

14 kg

10 kg

Boyutlar / Dimensions

483x390x88 mm, 2U

483x390x88 mm, 2U
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SCHEMATICS Q600V
Front View

Back View

Teknik Özellikler

Technical Specifications

4 adet giriş seviye ayarı
1 adet power LED
5 adet sinyal seviye LED’i
1 adet power anahtarı
1 adet AC sigortası
4 adet XLR giriş
4 adet XLR çıkış

4 pcs. volume level controls
1 pce. power LED
5 pcs. signal level LED
1 pce. power switch
1 pce. AC fuse
4 pcs. XLR inputs
4 pcs. XLR outputs

4 adet kazanç ayarı
4 adet 2’li vidalı hoparlör klemens çıkışı (4-Ohm)
4 adet 4’lü vidalı, hoparlör klemens çıkışı (50 V - 70 V - 100 V)
1 adet 1 giriş, 4 çıkış veya 4 giriş, 4 çıkış seçebilen anahtar
2 adet fan
Power soketi-sigorta

Not: Yukarıda verilen bilgiler Q4250V 4 çıkışlı amplifikatör için belirtilen özelliklerdir.
Q600V2 çıkışlı olduğundan özellikleri 2 çıkışa göre değişmektedir.

Example use of
Q4250V & Q600V Series

4 pcs. gain volume
4 pce. 2-terminal speaker output (4-Ohm)
4 pcs. 4-terminal speaker output (50 V - 70 V - 100 V)
1 pce. selector switch for 1 input 4 output or 4 input, 4 output
2 pcs. fan
Power socket-circuit

Note: The specifications above apply to Q4250V amplifier with 4 outputs.
Q6000V’s properties differ according to its 2 outputs.

SOUND SOURCES
Programmable Alarm

MICROPHONE

Wireless Microphone

CD Player

FM Tuner

AUDIO MIXER

Active Desktop
Microphone

AVM içi zemin

Q4250V

INPUT-OUTPUT ROUTING
CONFIG1

Power Amplifier

POWER AMPLIFIER
External Power Amplifier

INPUT1
INPUT2
INPUT3
INPUT4

OUTPUT1
OUTPUT2
OUTPUT3
OUTPUT4

CONFIG2
INPUT1

OUTPUT1
OUTPUT2
OUTPUT3
OUTPUT4

SPEAKER SERIES WITH OR W/O 50 V/70 V/100 V LINE TRANSFORMERS
Horn Speaker

Column Speaker

Ceiling Speaker

Wall Speaker

Yukarıda örnek ürünler kullanılmıştır. Benzer ürünlerle değişiklik yapılabilir.
Products above are used for demonstration. Equivalent products can be used in the same way.

Q600V - 100 V 19” DUAL CHANNEL POWER AMPLIFIER

Q600V - 100 V 19” İKİ KANALLI GÜÇ AMPLİFİKATÖRÜ
Q600V Description

Q600V Açıklama
Q600V İki Kanallı 19” Güç Amplifikatörü profesyonel ses uygulamalarının tüm
çeşitlerine uygun bir yapıdadır. 50 V/70 V/100 V çıkışa sahip bu amplifikatörün
tüm bileşenleri toroidal trafo gibi yüksek kaliteli parçalardan oluşur.

Q600V Dual Channel 19” Power Amplifier is suitable for all sorts of professional
audio applications. Q600V has 50 V/70 V/100 V outputs and consists of high
quality components, like the toroidal transformer.

Q Serisi giriş çıkışları, iki farklı modda çalışır. Birebir giriş çıkış seçeneğinin
yanında bir girişin iki çıkışa yönlendirildiği seçenek de bulunur.

Q Series offers two input output configuration options. Either one input to one
output or one input to two outputs routings can be selected.

Q4250V - 100 V 19” QUADRAPHONIC POWER AMPLIFIER

Q4250V - 100 V 19” DÖRT KANALLI GÜÇ AMPLİFİKATÖRÜ
Q4250V Açıklama

Q4250V Description

Q4250V Dört Kanallı 19” Güç Amplifikatörü profesyonel ses uygulamalarının
tüm çeşitlerine uygun bir yapıdadır. 4 Ohm düşük empedans ve 50 V/70 V/100
V çıkışa sahip Q4250V’nin tüm bileşenleri toroidal trafo gibi yüksek kaliteli
parçalardan oluşur.

Q4250V Quadraphonic 19” Power Amplifier is suitable for all sorts of
professional audio applications. Q4250V has 50 V/70 V/100 V outputs and low
impedance of 4 Ohms. The amplifier consists of high quality components, like
the toroidal transformer.

Q4250V serisi giriş çıkışları, iki farklı modda çalışır. Birebir giriş çıkış
seçeneğinin yanında bir girişin dört çıkışa yönlendirildiği seçenek de bulunur.

Q4250V offers two input output configuration options. Either one input to one
output or one input to four outputs routings can be selected.

Teknik Bilgiler / Technical Data

Q600V Amplifier

Q4250V Amplifier

Çıkış Gücü / Output Power

2 x 300W RMS Power 2x500W MAX

4 x 280W RMS Power 4X500W MAX

Empedans / Impedance

50V/70V/100V and 4Ω, 8Ω

50V/70V/100V and 4Ω, 8Ω

Girişler / Inputs

2 XLR Line Input

4 XLR Line Input

Çıkışlar / Outputs

2 XLR Line Output, 4 OHM 50/70/100 V Line Output

4 ohm XLR Line Input
4 ohm 50V/70V/100V Line Output

Frekans Cevabı / Frequency Response

20Hz-20kHz

20Hz-20kHz

Giriş Hassasiyeti / Input Sensivity

-50 dB - 0.3mV - 600Ω

-50 dB - 0.3mV - 600Ω

Sinyal-Gürültü Oranı / S/N Ratio

-86 dB

-86 dB

Korumalar / Protection

Soft Start - Temp - DC - Out - Short Circuit

Soft Start - Temp - DC - Out - Short Circuit

Ağırlık / Weight

14 kg

33 kg

Boyutlar / Dimensions

483x490x88 mm, 2 RU

483x490x88 mm, 2 RU
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SCHEMATICS XD2000 SERIES
Front View

Back View

Teknik Özellikler

Technical Specifications

1 adet giriş seviye ayarı
1 adet power LED
1 adet sinyal LED’i
1 adet protect LED’i
1 adet clip LED’i
1 adet power anahtarı

1 pce. input level controls
1 pce. power LED
1 pce. signal level LED
1 pce. protect LED
1 pce. clip LED
1 pce. power switch

1 adet AC sigortası
1 adet XLR giriş
1 adet XLR çıkış
1 adet 2’li born hoparlör klemens çıkışı (100V)
1 adet fan

1 pce. AC fuse
1 pce. XLR input
1 pce. XLR output
1 pce. 2 born speaker terminal output (100V)
1 pce. fan

SOUND SOURCES

Example use of
XD2000

Programmable Alarm

MICROPHONE

Wireless Microphone

CD Player

FM Tuner

AUDIO MIXER

Desktop Microphone

AVM içi zemin
XD2000

Power Amplifier

POWER AMPLIFIER
External Power Amplifier

SPEAKER SERIES WITH 100 V LINE TRANSFORMERS
Horn Speaker

Column Speaker

Ceiling Speaker

Wall Speaker

Yukarıda örnek ürünler kullanılmıştır. Benzer ürünlerle değişiklik yapılabilir.
Products above are used for demonstration. Equivalent products can be used in the same way.
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XD2000 - D CLASS 100 V SINGLE CHANNEL 19” POWER AMPLIFIER

XD2000 - D SINIFI 100 V TEK KANALLI 19” GÜÇ AMPLİFİKATÖRÜ
XD2000 Açıklama

XD2000 Description

XD2000 19” D Sınıfı Güç Amplifikatörü, 100 V uygulamaları için tasarlanmış
güçlü ve sağlam bir çözümdür. İçerdiği korumalar sayesinde her çeşit ses
yerleştirmesi (okullar, toplantı salonları, camiler… vb.) için ideal yapıdaki
XD2000, uzun çalışma sürelerinde yüksek kalitede ses akışını garanti altına
alır.

XD2000 19” D Class Power Amplifier is a powerful and robust solution
designed for 100 V applications. Ideal for all sorts of sound installations
(schools, meeting halls, mosques…etc.) thanks to their extensive protective
mechanisms, XD2000 guarantees high quality audio traffic during long
running hours.

110 kHz örnekleme yapan XD2000, dahili bir çıkış trafosu bulundurmak
yerine doğrudan sürüş yöntemi ile çalışır. Bunun yanında güvenli hat trafosu
(100 V) sürüşü için özel analog sinyal işlemcisine sahiptir.

Sampling at 110 kHz, XD2000 works with direct drive method instead of
having internal output transformers. In addition, it has a special analog
signal processor that secures the drive of (100 V) line transformer.

Özel analog sinyal işlemcisi nedir?

What is a Special Analog Signal Processor?

Bu sistem, hat trafolu genel seslendirme amfilerinde karşılaşılan hat trafosu
problemlerine karşı geliştirilmiştir. Hat trafolarında karşılaşılan en önemli
sorunlardan biri, hat trafolarını bozulma bölgesine sokan kontrol dışı düşük
frekans bas sinyallerinin hat trafosuna girmesidir. Bu amfide bu durum için
özel bir analog sinyal işlemcisi vardır. Hat trafosu için öngörülen düşük
frekans sınırının altında olan bir bas sinyali amfinin hassasiyet seviyesinin
üzerinde dahi girilse bu sistem frekansa göre limitleme yapar ve amfi tehlikeli
seviyedeki sinyali hat trafosuna göndermez.

The system is developed to prevent some line transformer issues
encountered in paging system amplifiers with transformers. One of the
most common problems with line transformers is when uncontrolled low
frequency signals interfere with the line transformers at the saturation
zone. The special analog signal processor has been developed for this
amplifier to prevent this case. Even if an incoming bass signal is below the
frequency range and above the sensitivity level of the line transformer, the
special analog signal processor limits the signal and the amplifier filters all
dangerous signals coming to the line transformer.

MİKAFON AR-GE bölümünün uzun ve titiz çalışmalarının sonucu geliştirilen
D Sınıfı Güç Amplifikatörü, dünyanın 100 V MONO üretilen en yüksek güçlü
amplifikatörüdür.

Result of long and rigorous efforts of MİKAFON R&D Department, the D
Class Power Amplifier is the most powerful 100 V MONO amplifier in the
world.

Teknik Bilgiler / Technical Data

XD2000 Power Amplifier

Çıkış Gücü / Output Power

1000W RMS

Empedans / Impedance

100V

Girişler / Inputs

1 Balanced XLR input

Çıkışlar / Outputs

1 Balanced XLR output

Frekans Cevabı / Frequency Response

Mix-in: 70Hz-15kHz

Giriş Hassasiyeti / Input Sensivity

20k Ω Balanced, 10k Ω Unbalanced

Sinyal-Gürültü Oranı / S/N Ratio

> 15V/us

Korumalar / Protection

Auto-Reset - Soft Start - Temp - DC Out Overload- Short Circuit

Ağırlık / Weight

10 kg

Boyutlar / Dimensions

483x390x88 mm, 2U
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SCHEMATICS P SERIES
Front View

Back View

Teknik Özellikler
1 adet giriş seviye ayarı
1 adet power LED
1 adet sinyal LED’i
1 adet protect LED’i
1 adet clip LED’i
1 adet power anahtarı

1 adet AC sigortası
1 adet XLR giriş
1 adet XLR çıkış
1 adet 2’li vidalı hoparlör klemens çıkışı (4-Ohm)
1 adet 4’lü vidalı, hoparlör klemens çıkışı (50 V/70 V/100 V)
1 adet fan

Technical Specifications
1 pce. input level controls
1 pce. power LED
1 pce. signal level LED
1 pce. protect LED
1 pce. clip LED
1 pce. power switch

1 pce. AC fuse
1 pce. XLR input
1 pce. XLR output
1 pce. 2-terminal speaker output (4-Ohm)
1 pcs. 4-terminal speaker output (50 V/70 V/100 V)
1 pce. fan

SOUND SOURCES

Example use of
P SERIES

Programmable Alarm

MICROPHONE

Wireless Microphone

CD Player

FM Tuner

AUDIO MIXER

Desktop Microphone

AVM içi zemin
P SERIES

Power Amplifier

POWER AMPLIFIER
External Power Amplifier

SPEAKER SERIES WITH OR W/O 50 V/70 V/100 V LINE TRANSFORMERS
Horn Speaker

Column Speaker

Ceiling Speaker

Wall Speaker

Yukarıda örnek ürünler kullanılmıştır. Benzer ürünlerle değişiklik yapılabilir.
Products above are used for demonstration. Equivalent products can be used in the same way.
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P SERIES - 19” POWER AMPLIFIERS WITH TOROIDAL TRANSFORMER

P1100 & P1250 & P1400 - 19” TOROİDAL
DÖNÜŞTÜRÜCÜLÜ GÜÇ AMPLİFİKATÖRLERİ

P SERİSİ Açıklama

P SERIES Description

P Serisi 19” Güç Amplifikatörleri, profesyonel ses uygulamalarının tüm
çeşitlerine uygun bir yapıdadır. 4 Ohm düşük empedans ve 50 V/70 V/100
V çıkışa sahip P serisinin tüm bileşenleri toroidal trafo gibi yüksek kaliteli
parçalardan oluşmaktadır.

P Series 19” Power Amplifiers are suitable for all sorts of professional audio
applications. P Series has 50 V/70 V/100 V outputs and low impedance of
4 Ohms. The amplifiers in this series consist of high quality components,
like the toroidal transformer.

P serisi, özellikle uzun süreli kullanımlarda ses kalitesini düşürmeden yüksek
verimlilikle çalışmak üzere tasarlanmıştır. Cihazlar üzerinde yer alan tüm
devreler çeşitli korumalarla desteklenmiştir. Kısa devre, aşırı yükleme, aşırı
ısınma, soft start, DC out gibi endüstri standardı korumalara ilave olarak
bir soğutma fanı ile cihazların uzun süreler hatasız çalışması garanti altına
alınmıştır. Balanced girişler, LED göstergeler ve modüler iç yapısıyla P serisi,
uzun süre sağlamlığını ve kalitesini koruyan bir amplifikatör arayanlar için en
ideal çözümdür.

P Series has been designed to work efficiently without losing the sound
quality during long running hours. All the circuits on the amplifiers have
been supported with protective measures. Besides industry standard
protections like short circuit, over load, overheat, soft start and DC out, a
cooling fan has been added to guarantee faultless operation of the device
during long running hours. With its balanced inputs, LED indicators and
modular structure P Series is the ideal solution where sturdy and high
quality audio amplification is needed.

100 V sistemlerinde sık kullanılan küçük çaplı hoparlörlerin düşük frekans
üretiminde yaşadığı sorunlara çözüm olarak tüm P serisi amplifikatörlere
100 Hz Yüksek Geçirgen (Hi Pass) filtre kullanılmıştır. Bu sayede hoparlörler
daha rahat bir frekans aralığında çalışır.

As a solution to the low frequency response problem of the small sized
speakers used frequently in 100 V systems, 100 Hz Hi Pass filter has been
added to all P Series amplifiers. This way, the speakers run in a safer
frequency range.

Teknik Bilgiler / Technical Data

P1100 Power Amplifier

P1250 Power Amplifier

P1400 Power Amplifier

Çıkış Gücü / Output Power

120W RMS

300 W RMS

400 W RMS

Empedans / Impedance

50V/70V/100V and 4Ω, 8Ω

50V/70V/100V and 4Ω, 8Ω

50V/70V/100V and 4Ω, 8Ω

Girişler / Inputs

1 Balanced XLR input

1 Balanced XLR input

1 Balanced XLR input

Çıkışlar / Outputs

1 Balanced XLR output

1 Balanced XLR output

1 Balanced XLR output

Frekans Cevabı / Frequency
Response

100Hz-20kHz

100Hz-20kHz

100Hz-20kHz

Giriş Hassasiyeti / Input Sensivity

-50 dB - 0.3mV - 600Ω

-50 dB - 0.3mV - 600Ω

-50 dB - 0.3mV - 600Ω

Sinyal-Gürültü Oranı / S/N Ratio

> 15V/us

> 15V/us

> 15V/us

Korumalar / Protection

Soft Start - Temp - DC Out - OverloadShort Circuit

Soft Start - Temp - DC Out - Overload Short Circuit

Soft Start - Temp - DC Out - Overload Short Circuit

Ağırlık / Weight

10 kg

14 kg

15 kg

Boyutlar / Dimensions

483x390x88 mm, 2 RU

483x390x88 mm, 2 RU

483x390x88 mm, 2 RU

12

Q240V - 100 V SINGLE CHANNEL 19” POWER AMPLIFIER

Q240V - 100 V TEK KANALLI 19” GÜÇ AMPLİFİKATÖRÜ
Q240V Açıklama

Q240V Description

Q240V 19” Güç Amplifikatörü, profesyonel ses uygulamalarının tüm çeşitlerine
uygun bir yapıdadır. 4 ya da 8 Ohm düşük empedans ve 50 V/70 V/100 V
çıkışa sahip Q240V serisinin tüm bileşenleri toroidal trafo gibi yüksek kaliteli
parçalardan oluşmaktadır.

Q240V 19” Power Amplifier is suitable for all sorts of professional audio
applications. Q240V has 50 V/70 V/100 V outputs and low impedance of
4 or 8 Ohms. Q240V consists of high quality components, like the toroidal
transformer.

Q240V, özellikle uzun süreli kullanımlarda ses kalitesini düşürmeden yüksek
verimlilikle çalışmak üzere tasarlanmıştır. Cihaz üzerinde yer alan tüm devreler
çeşitli korumalarla desteklenmiştir. Kısa devre, aşırı yükleme, aşırı ısınma,
soft start, DC out gibi endüstri standardı korumalara ilave olarak bir soğutma
fanı ile cihazın uzun süreler hatasız çalışması garanti altına alınmıştır. LED
göstergeler ve modüler iç yapısıyla Q240V, uzun süre sağlamlığını ve kalitesini
koruyan bir amplifikatör arayanlar için en ideal çözümdür.

Q240V has been designed to work efficiently without losing the sound
quality during long running hours. All the circuits on the amplifier have been
supported with protective measures. Besides industry standard protections
like short circuit, over load, overheat, soft start and DC out, a cooling fan
has been added to guarantee faultless operation of the device during long
running hours. With its LED indicators and modular structure Q240V is the
ideal solution where sturdy and high quality audio amplification is needed.

Teknik Bilgiler / Technical Data

Q240V Power Amplifier

Çıkış Gücü / Output Power

170W RMS 300W Max

Empedans / Impedance

50V/70V/100V and 4Ω, 8Ω

Girişler / Inputs

1 Unbalanced 6.3mm Line Input
1 Unbalanced RCA Line Input

Çıkışlar / Outputs

1 Unbalanced 6.3mm Line Output
1 Unbalanced RCA Line Output

Frekans Cevabı / Frequency Response

Mix-in: 20Hz-20kHz

Giriş Hassasiyeti / Input Sensivity

20k Ω Balanced, 10k Ω Unbalanced

Sinyal-Gürültü Oranı / S/N Ratio

> 15V/us

Korumalar / Protection

Soft Start - Temp - DC Out - OverloadShort Circuit

Ağırlık / Weight

10 kg

Boyutlar / Dimensions

483x390x88 mm, 2U
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SCHEMATICS D 2000
Back View

Front View

Teknik Özellikler

Technical Specifications

1 adet güç anahtarı
8 adet kanal protect LED’i
4x8 adet kanal VU metre LED’i
8 adet kanal köprü/bridge LED’i
8 adet kanal tiz kontrol potansiyometresi
8 adet kanal bas kontrol potansiyometresi
8 adet kanal ses seviyesi kontrol potansiyometresi
1 adet power girişi
8 adet kanal XLR (dişi) kanal girişi
4 adet kanal köprüleme butonu
8 adet Hi Pass/Flat/Low Pass filtre anahtarı
8 adet 3’lü klemens kanal sinyal girişi
8 adet 2’li klemens hoparlör çıkışı

1 pce. power switch
8 pcs. channel protect LED
4x8 pcs. channel VU meter LEDs
8 pcs. channel bridge LEDs
8 pcs. channel treble control knob
8 pcs. channel bass control knob
8 pcs. channel audio volume control knob
1 pce. power input
8 pcs. channel XLR (female) input
4 pcs. channel bridging buttons
8 pcs. Hi Pass/Flat/Low Pass filter switch
8 pcs. 3-terminals channel signal Input
8 pcs. 2-terminals speaker output

Example use of
D2000
EXTERNAL INPUTS
Dynamic Mic.

Desk Mic.
CM-100

Wireless Microphone

CD Player

FM Tuner

D2000

INPUT-OUTPUT EXAMPLE CONF.
INPUT1
INPUT1
INPUT2

OUTPUT1
OUTPUT8
OUTPUT4

Mixer Amplifier

1....................... 8
8 X SPEAKER SERIES
Horn Speaker

Column Speaker

SUB-Woofer

Ceiling Speaker

Wall Speaker

Yukarıda örnek ürünler kullanılmıştır. Benzer ürünlerle değişiklik yapılabilir.
Products above are used for demonstration. Equivalent products can be used in the same way.
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D2000 - D CLASS 100 V 19” MULTIPLEX POWER AMPLIFIER

D2000 - D SINIFI 100 V 19” ÇOKLU GÜÇ AMPLİFİKATÖRÜ
D 2000 Açıklama

D 2000 Description

8 kanallı 19” (3U) D2000 D Sınıfı Çoklu Güç Amplifikatörü, 100 V, 2 Ohm’a
kadar düşük empedanslı sistemlerde; ibadethaneler, fabrikalar, iş ve alışveriş
merkezleri, hastaneler, oteller ile kaliteli müzik ve ses uygulamalarına ihtiyaç
duyulan benzer tüm mekanlarda kullanıma uygun dijital güç amplifikatörüdür.
Analog amplifikatörler yaklaşık %70 verimle çalışırken dijital güç amplifikatörleri,
%90 oranında bir verimlilikle gelişmiş avantajlar sunar.
D2000 D Sınıfı Çoklu Güç Amplifikatöründeki switch mode, anahtarlamalı güç
kaynağı (SMPS) sayesinde soğutma fanına ihtiyaç duyulmaz. Fan olmayışı
sebebiyle D2000, özellikle sessiz ortamlarda kullanım için idealdir.
D2000 D Sınıfı Çoklu Güç Amplifikatörü geliştirilirken çok düşük indüksiyonlu
toroidal trafo ve yüksek kapasiteli giriş kondansatörleri kullanılmıştır. 2 Ohm’a
kadar inebilen çıkış empedansları sayesinde kanal başına yüksek sayıda
hoparlör bağlanabilir. Kayıplı ve düşük band geçirgenlikli hat trafolu hoparlörler
yerine, 32 adete kadar 8 Ohm, 8x4 trafosuz hoparlör kullanılabildiğinden geniş
alana yayılmış tesislerde kullanılabilir ve yüksek kaliteli ses alınır.
Her bir kanal için mevcut olan Yüksek Geçirgen/Alçak Geçirgen (Hi Pass/
Low Pass) filtreler sayesinde birçok uygulama tek bir cihaz ile aynı anda
gerçekleştirilebilir. Bazı kanallar tiz, bazı kanallar derin bas (subwoofer) olarak
kullanılabilir. Kanallar ikişer ikişer köprülenebilir; bire bir, bire dört, bire sekiz,
dörde dört gibi farklı giriş/çıkış uygulamaları yapılabilir. 8 kanal için ayrı ayrı
XLR ve klemens girişler ve her bir kanal için ayrı tonlama (bas, tiz) ayarları
bulunması sayesinde her bölgede farklı hoparlör kullanılabilir.

The 8 channel 19” (3U) D2000 D Class Multiplex Power Amplifier is a digital
power amplifier suitable for use in 100 V system with low impedance up to
2 Ohms, such as sanctuaries, factories, business centers, shopping malls,
hospitals, hotels and all similar facilities where high quality music and audio
applications are needed.
Digital amplifiers offer 90% efficiency, thus are advantageous over their
analog counterparts with an approximate efficiency ratio of 70%.
Thanks to the switch mode power supply (SMPS) in the D2000 D Class
Multiplex Power Amplifier, a cooling fan is not needed. Thereby, D2000 is
ideal for use in quiet environments.
Very low induction torodial transformer and high capacity input capacitors
have been used in the design of D2000 D Class Multiplex Power Amplifier.
2 Ohm output impedance makes it possible to connect numerous speakers
per channel. Because up to 32 pieces of 8 Ohm, 8x4 speakers without
transformers can be used instead of lossy and low band pass speakers with
line transformers, D2000 provides high quality audio in facilities spread out
over wide areas.
With the Hi Pass/Low Pass filters on each channel, many applications can
be run at the same time on one device. Some channels may be set as treble
while others are set to be subwoofers. The channels can be bridged two by
two; other input/output settings like one to one, one to four, one to eight, four
to four can be selected. XLR and terminal inputs as well as bass, treble and
volume settings are available for each channel, thus different speakers can
be used for each zone.

Teknik Bilgiler / Technical Data

D 2000 Power Amplifier

Çıkış Gücü / Output Power

8x200W (2 ohm) 8x125w (4 ohm) 4x400W (4 ohm)

Empedans / Impedance

2Ω, 4Ω, 8Ω per channel

Girişler / Inputs

8x Balanced XLR input / 3-block terminal

Çıkışlar / Outputs

8x2-block speaker terminal

Frekans Cevabı / Frequency Response

20Hz-20kHz 3 dB at 2 ohm bypass
LPF 90Hz 3dB / HPF 90Hz

Giriş Hassasiyeti / Input Sensivity

2V RMS

Sinyal-Gürültü Oranı / S/N Ratio

dB 20khz 60dB

Korumalar / Protection

Soft Start - Temp - DC Out - Overload - Short Circuit

Ağırlık / Weight

16 kg

Boyutlar / Dimensions

Y:135mm x G:425 x D:415mm, 3U
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3

B Serisi
Mikser Amplifikatörler
B Series Mixer Amplifiers

SCHEMATICS B5630 & B5631
Front View

Back View

Teknik Özellikler

Technical Specifications

6 adet ses seviye ayarı
5 adet mikrofon girişi (6.3 mm jack)
1 adet Mute mikrofon girişi (6.3 mm jack)
1 adet Mute açma/kapama anahtarı
2 adet line girişi (6.3 mm mono jack)
1 adet line girişi (RCA)
1 adet power LED
1 adet protect LED
5 adet sinyal seviye LED’i
1 adet master volüm ayarı
1 adet ortak tiz kontrol ayarı

1 adet ortak bass ayarı
1 Adet SD/USB MP3 çalar
1 adet power anahtarı
1 adet AC sigortası
1 adet mixer out 6.3 mm jack
2 adet hoparlör çıkışı (4-Ohm, 6.3 mm jack)
1 adet 2’li vidalı hoparlör klemens çıkışı (4-Ohm)
1 adet 4’lü vidalı, hoparlör klemens çıkışı
(50 V - 70 V - 100 V) (B 5631 için)
1 adet Low Pass/High Pass filtre anahtarı
(B 5631 için)
1 adet fan

6 pcs. volume level controls
5 pcs. microphone inputs (6.3 mm jack)
1 pce. Mute microphone input (6.3 mm jack)
1 pce. Mute on/off switch
2 pcs. line inputs (6.3 mm mono jack)
1 pce. line input (RCA)
1 pce. power LED
1 pce. protect LED
5 pcs. signal level LED
1 pce. master volume control
1 pce. main treble control

1 pce. main bass control
1 pce. SD/USB MP3 player
1 pce. power switch
1 pce. AC fuse
1 pce. mixer out 6.3 mm jack
2 pcs. speaker outputs (4-Ohm, 6.3 mm jack)
1 pce. 2-terminal speaker output (4-Ohm)
1 pce. 4-terminal speaker output
(50 V - 70 V - 100 V) (for B 5631)
1 pce. Low Pass/High Pass
filter switch (for B 5631)
1 pce. fan

Example use of B5630/B5631 Series
MICROPHONES
Desk Mic.

Dynamic Mic.

ANALOG INPUTS
Programmable Alarm

Wireless Microphone

Mixer

CD Player

FM Tuner

B5630/B5631

Mixer Amplifier

POWER AMPLIFIER
External Power Amplifier

SPEAKER SERIES with or w/o 50 V/70 V/100 V LINE TRANSFORMERS
Horn Speaker

Column Speaker

Ceiling Speaker

Wall Speaker

Yukarıda örnek ürünler kullanılmıştır. Benzer ürünlerle değişiklik yapılabilir.
Products above are used for demonstration. Equivalent products can be used in the same way.
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B5630 & B5631 - 100 V SINGLE CHANNEL MIXER AMPLIFIER

B5630 & B5631 - 6 MONO MİKROFON & 6 STEREO HAT KANAL,
MUTE ÖZELLİĞİ, SD/USB ÇALAR
B5630 & B5631 Açıklama

B5630 & B5631 Description

B serisi mikser amplifikatörler çok yönlü tasarımlarıyla toplantı salonları,
okullar, ibadethaneler, hastaneler ile kaliteli müzik ve ses yayını yapılmak
istenen tüm benzer kuruluşlar için ideal çözümler sunar. Yılların verdiği
deneyim ve titizlikle yeniden tasarlanan B serisi sistemler, Mikafon Elektronik
güvence ve kalitesini taşır.

With its versatile design, B Series mixer amplifiers are the ideal solution
for meeting halls, schools, sanctuaries, hospitals and all similar facilities
where high quality music and audio applications are needed. Upgraded with
the years of experience and precision, the new B Series systems bear the
assurance and quality of Mikafon Elektronik.

100 V sistemlerde sık kullanılan küçük çaplı hoparlörlerin düşük frekans
üretiminde yaşadığı sorunlara çözüm olarak tüm B Serisi Mikser
Amplifikatörlerde 100 Hz Yüksek Geçirgen (Hi Pass) filtre kullanılmıştır. Bu
sayede hoparlörler daha rahat bir frekans aralığında çalışır.

As a solution to the low frequency response problem of the small sized
speakers used frequently in 100 V systems, 100 Hz Hi Pass filter has been
added to all P Series amplifiers. This way, the speakers run in a safer
frequency range.

B5630 ve B5631 üzerinde 2GB kapasiteli SD kart ve USB girişi bulunmaktadır.
Her iki modelin ön panelinde bulunan SD/USB modülüne MP3’ler yüklenebilir,
müzikler panel üzerinden ya da SD/USB modülünün uzaktan kumandasıyla
aktif hale getirilebilir.

B5630 and B5631 each have an integrated SD card of 2GBs and a USB
input. MP3 files can be loaded on the SD/USB module on the front panel,
selected audio can be activated on the panel or with the remote control of
the SD/USB module.

Anons amaçlı uygulamalarda kullanmak üzere B5630/B5631 serisi ‘Mute’
fonksiyonlu bir girişe sahiptir. Böylelikle mikrofonla anons yapılmaya
başlandığında tüm kanallardaki akışlar kesilir. Mute özelliği bir düğme ile
devre dışı bırakılabilir.

B5630 and B5631 have an input with ‘Mute’ function for use with PA
applications. This way, all streams are aborted when the microphone starts
announcement. Mute property can be deactivated with one button.

Teknik Bilgiler / Technical Data

B5630 Amplifier

B5631 Amplifier

Çıkış Gücü / Output Power

170W RMS - 300W MAX

170 W RMS - 300 MAX

Empedans / Impedance

4Ω, 8Ω

50V/70V/100V and 4Ω, 8Ω

Girişler / Inputs

Ch.1 6.3mm Mute Microphone Input
Ch.2-6 Unbalanced 6.3mm Mic Input
Ch.4-5 Unbalanced 6.3mm Line Input
Ch.6 Unbalanced RCA Line input

Ch.1 6.3mm Mute Microphone Input
Ch.2-6 Unbalanced 6.3mm Mic Input
Ch.4-5 Unbalanced 6.3mm Line Input
Ch.6 Unbalanced RCA Line input

Çıkışlar / Outputs

1 Unbalanced 6.3 mm mono MIX-OUT
1 Fixed Impedance (4Ω,8Ω) Speaker output

1 Unbalanced 6.3 mm mono MIX-OUT
1 Fixed Impedance (4Ω,8Ω) Speaker output
1 50V/70V/100V Line Output

Frekans Cevabı / Frequency Response

Mic :100Hz-10kHz Line:70Hz-20kHz

Mic :100Hz-10kHz Line:70Hz-20kHz

Giriş Hassasiyeti / Input Sensivity

-50 dB - 0.3mV - 600Ω

-50 dB - 0.3mV - 600Ω

Sinyal-Gürültü Oranı / S/N Ratio

-70 dB

-70 dB

Korumalar / Protection

Soft Start - Temp - DC - Out - Short Circuit

Soft Start - Temp - DC - Out - Short Circuit

Extra Çıkış / Extra Output

Mix Out - Mono RCA jack

Mix Out - Mono RCA jack

Ton Kontrolleri / Tone Control

Bass-Treble

Bass-Treble

Ağırlık / Weight

8 kg

11 kg

Boyutlar / Dimensions

483x390x88 mm, 2U

483x390x88 mm, 2U
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SCHEMATICS B7632
Front View

Teknik Özellikler

Back View

Technical Specifications

6 adet ses seviye ayarı
6 adet tiz kontrol ayarı
6 adet bass kontol ayarı
5 adet mikrofon girişi (6.3 mm jack)
1 adet Mute mikrofon girişi (6.3 mm jack)
6 adet line girişi (6.3 mm mono jack)
1 adet power LED
1 adet protect LED
5 adet sinyal seviye LED’i
1 adet master volüm ayarı
1 adet ortak tiz ayarı
1 adet ortak bass ayarı

4 adet 5 kademeli hoparlör çıkış seviye ayarı
1 adet SD/USB çalar
1 adet SD/USB seviye ayarı
1 adet power anahtarı
1 adet AC sigortası
1 adet mixer out 6.3 mm jack
4 adet seviyesi ayarlı hoparlör çıkışları (100 V)
1 adet 2’li vidalı hoparlör klemens çıkışı (4-Ohm)
1 adet 4’lü vidalı, hoparlör klemens çıkışı
(50 V - 70 V - 100 V)
1 adet fan

6 pcs. volume level controls
6 pcs. treble level controls
6 pcs. bass level controls
5 pcs. microphone inputs (6.3 mm jack)
1 pce. Mute microphone input (6.3 mm jack)
6 pcs. line inputs (6.3 mm mono jack)
1 pce. power LED
1 pce. protect LED
5 pcs. signal level LED
1 pce. master volume control
1 pce. main treble control
1 pce. main bass control

4 pcs. 5 stage speaker output level
1 pce. SD/USB player
1 pce. SD/USB volume level control
1 pce. power switch
1 pce. AC fuse
1 pce. mixer out 6.3 mm jack
4 pcs. speaker output level terminals (100 V)
1 pce. 2-terminal speaker output (4-Ohm)
1 pce. 4-terminal speaker output
(50 V - 70 V - 100 V)
1 pce. fan

Example use of B7632 Series
MICROPHONES
Desk Mic.

Dynamic Mic.

6 ANALOG INPUTS
Programmable Alarm

Wireless Microphone

Mixer

CD Player

FM Tuner

4 ZONES WITH VOLUME CONTROLS

B7632

ZONE 1 100V
ZONE 2 100V
ZONE 3 100V
ZONE 4 100V

Mixer Amplifier

POWER AMPLIFIER
External Power Amplifier

SPEAKER SERIES with or w/o 50 V/70 V/100 V LINE TRANSFORMERS
Horn Speaker

Column Speaker

Ceilling Speaker

Wall Speaker

Yukarıda örnek ürünler kullanılmıştır. Benzer ürünlerle değişiklik yapılabilir.
Products above are used for demonstration. Equivalent products can be used in the same way.
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B7632 - 100 V SINGLE CHANNEL MIXER AMPLIFIER

B7632 - 6 MONO MİFROFON & 6 STEREO HAT KANAL,
MUTE ÖZELLİĞİ VE 4 BÖLGE KONTROLÜ
B7632 Açıklama

B7632 Description

B serisi mikser amplifikatörler çok yönlü tasarımlarıyla toplantı salonları,
okullar, ibadethaneler, hastaneler ile kaliteli müzik ve ses yayını yapılmak
istenen tüm benzer kuruluşlar için ideal çözümler sunar. Yılların verdiği
deneyim ve titizlikle yeniden tasarlanan B serisi sistemler, Mikafon güvence
ve kalitesini taşır.

With its versatile design, B Series mixer amplifiers are the ideal solution
for meeting halls, schools, sanctuaries, hospitals and all similar facilities
where high quality music and audio applications are needed. Upgraded with
the years of experience and precision, the new B Series systems bear the
assurance and quality of Mikafon Elektronik.

100 V sistemlerinde sık kullanılan küçük çaplı hoparlörlerin düşük frekans
üretiminde yaşadığı sorunlara çözüm olarak tüm B serisi sistemlerde 100 Hz
Yüksek Geçirgen (Hi Pass) filtre kullanılmıştır. Bu sayede hoparlörler daha
rahat bir frekans aralığında çalışır.

As a solution to the low frequency response problem of the small sized
speakers used frequently in 100 V systems, 100 Hz Hi Pass filter has
been added to all P Series amplifiers. This way, the speakers run in a safer
frequency range.

B7632 üzerinde 2GB kapasiteli SD kart ve USB girişi bulunmaktadır. Cihazın
ön panelinde bulunan SD/USB modülüne MP3’ler yüklenebilir, müzikler
panel üzerinden ya da SD/USB modülünün uzaktan kumandasıyla aktif hale
getirilebilir.

B7632 has an integrated SD card of 2GBs and a USB input. MP3 files can
be loaded on the SD/USB module on the front panel, selected audio can be
activated on the panel or with the remote control of the SD/USB module.

Anons amaçlı uygulamalarda kullanmak üzere B7632 ‘Mute’ fonksiyonlu
bir girişe sahiptir. Böylelikle mikrofonla anons yapılmaya başlandığında tüm
kanallardaki akışlar kesilir. Mute özelliği bir düğme ile devre dışı bırakılabilir.
Bu özel serinin ön panelinde 4 ayrı bölgenin ses seviyelerini kontrol eden
5 kademeli kontrol anahtarları yer alır. Cihazın arka panelinde standart
empedans ve voltaj çıkışlarına ilave olarak bu 4 bölgenin ayrı ayrı hoparlör
çıkışları bulunur.

B7632 has an input with ‘Mute’ function for use with PA applications. This
way, all streams are aborted when the microphone starts announcement.
Mute property can be deactivated with one button.
This special series has a 5-level volume control on the front panel that
commands volume levels of 4 different zones. On the back panel of the
device, in addition to standard impedance and voltage outputs, are the
speaker outputs of these 4 different zones.

Teknik Bilgiler / Technical Data

B7632 Amplifier

Çıkış Gücü / Output Power

170W Rms / 300W Max.

Empedans / Impedance

4Ω / 50 - 70 - 100 V ext 4 x 100 V

Girişler / Inputs

Ch.1-6 Unbalanced 6.3 mm Line Input
Ch.1-6 Unbalanced XLR Mic input

Çıkışlar / Outputs

1 Unbalanced 6.3 mm mono MIX-OUT
1 Fixed Impedance (4Ω) Speaker output

Frekans Cevabı / Frequency Response

Mic :200Hz-10kHz Line:70Hz-20kHz

Giriş Hassasiyeti / Input Sensivity

-50 dB - 0.3mV - 600Ω

Sinyal-Gürültü Oranı / S/N Ratio

-65 dB

Korumalar / Protection

Soft Start - Temp - DC - Out - Short Circuit

Extra Çıkış / Extra Output

Mix Out - Mono RCA jack

Ton Kontrolleri / Tone Control

Bass-Treble

Ağırlık / Weight

11 kg

Boyutlar / Dimensions

483x390x133 mm, 3U
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SCHEMATICS B6632
Front View

Back View

Teknik Özellikler

Technical Specifications

6 adet ses seviye ayarı
6 adet tiz kontrol ayarı
6 adet bass kontol ayarı
6 adet ECHO volum ayarı
6 adet mikrofon girişi (6.3 mm jack)
6 adet line girişi (6.3 mm mono jack)
1 adet power LED
1 adet protect LED
5 adet sinyal seviye LED’i
1 adet ana volüm ayarı
1 adet ortak tiz ayarı

1 adet ortak bass ayarı,
4 adet ECHO ayarı (Time, Delay, Tone, Gain)
4 adet 5 kademeli hoparlör çıkış seviye ayarı
1 adet power anahtarı
1 adet AC sigortası
1 adet mixer out 6.3 mm jack
4 adet seviyesi ayarlı hoparlör çıkışları (100 V)
1 adet 2’li vidalı hoparlör klemens çıkışı (4-Ohm)
1 adet 4’lü vidalı, hoparlör klemens çıkışı
(50 V - 70 V - 100 V)
1 adet fan

6 pcs. volume level controls
6 pcs. treble level controls
6 pcs. bass level controls
6 pcs. ECHO volume controls
6 pcs. microphone inputs (6.3 mm jack)
6 pcs. line input (6.3 mm mono jack)
1 pce. power LED
1 pce. protect LED
5 pcs. signal level LED
1 pce. master volume control
1 pce. main treble control

1 pce. main bass control
4 pcs. ECHO control (Time, Delay, Tone, Gain)
4 pcs. 5 stage speaker output level
1 pce. power switch
1 pce. AC fuse
1 pce. mixer out 6.3 mm jack
4 pcs. speaker output level terminals (100 V)
1 pce. 2-terminal speaker output (4-Ohm)
1 pce. 4-terminal speaker output
(50 V - 70 V - 100 V)
1 pce. fan

Example use of B6632 Series
MICROPHONES
Desk Mic.

Dynamic Mic.

6 ANALOG INPUTS
Programmable Alarm

Wireless Microphone

Audio Mixer

CD Player

FM Tuner

4 ZONES WITH VOLUME CONTROLS

B6632

ZONE 1 100V
ZONE 2 100V
ZONE 3 100V
ZONE 4 100V

Mixer Amplifier

POWER AMPLIFIER
External Power Amplifier

SPEAKER SERIES with or w/o 50 V/70 V/100 V LINE TRANSFORMERS
Horn Speaker

Column Speaker

Ceiling Speaker

Wall Speaker

Yukarıda örnek ürünler kullanılmıştır. Benzer ürünlerle değişiklik yapılabilir.
Products above are used for demonstration. Equivalent products can be used in the same way.

B6632 - 100 V SINGLE CHANNEL MIXER AMPLIFIER

B6632 - 6 MONO MİFROFON & 6 STEREO HAT KANAL,
ECHO DSP EFEKTİ VE 4 BÖLGE KONTROLÜ
B6632 Açıklama

B6632 Description

B serisi mikser amplifikatörler çok yönlü tasarımlarıyla toplantı salonları,
okullar, ibadethaneler, hastaneler ile kaliteli müzik ve ses yayını yapılmak
istenen tüm benzer kuruluşlar için ideal çözümler sunar. Yılların verdiği
deneyim ve titizlikle yeniden tasarlanan B serisi sistemler, Mikafon güvence
ve kalitesini taşır.
100 V sistemlerinde sık kullanılan küçük çaplı hoparlörlerin düşük frekans
üretiminde yaşadığı sorunlara çözüm olarak tüm B serisi sistemlerde 100 Hz
Yüksek Geçirgen (Hi Pass) filtre kullanılmıştır. Bu sayede hoparlörler daha
rahat bir frekans aralığında çalışır.
B6632 modelinin ana çıkışında Echo DSP efekti bulunmaktadır. Echo DSP
efekti, 4 parametresi üzerinde istenen ayarlamalar yapılarak kanalların
tümüne birlikte veya her kanala teker teker uygulanabilir.
Bu özel serinin ön panelinde 4 ayrı bölgenin ses seviyelerini kontrol eden
5 kademeli kontrol anahtarları yer alır. Cihazın arka panelinde standart
empedans ve voltaj çıkışlarına ilave olarak bu 4 bölgenin ayrı ayrı hoparlör
çıkışları bulunur.

With its versatile design, B Series mixer amplifiers are the ideal solution
for meeting halls, schools, sanctuaries, hospitals and all similar facilities
where high quality music and audio applications are needed. Upgraded with
the years of experience and precision, the new B Series systems bear the
assurance and quality of Mikafon Elektronik.
As a solution to the low frequency response problem of the small sized
speakers used frequently in 100 V systems, 100 Hz Hi Pass filter has
been added to all P Series amplifiers. This way, the speakers run in a safer
frequency range.
B6632 has a high quality Echo DSP effect on the master output. Echo effect
can be adjusted with its 4 parameters and applied to individual channels or
all channels as desired.
This special series has a 5-level volume control on the front panel that
commands volume levels of 4 different zones. On the back panel of the
device, in addition to standard impedance and voltage outputs, are the
speaker outputs of these 4 different zones.

Teknik Bilgiler / Technical Data

B6632 Amplifier

Çıkış Gücü / Output Power

170W Rms / 300W Max.

Empedans / Impedance

4Ω and 50V/70V/100V - ext. 4x100 V

Girişler / Inputs

Ch.1-6 Unbalanced 6.3 mm Line Input
Ch.1-6 Unbalanced Mic input

Çıkışlar / Outputs

1 Unbalanced 6.3 mm mono MIX-OUT
1 Fixed Impedance (4Ω) Speaker output

Frekans Cevabı / Frequency Response

Mic :200Hz-10kHz Line:100Hz-20kHz

Giriş Hassasiyeti / Input Sensivity

-50 dB - 0.3mV - 600Ω

Sinyal-Gürültü Oranı / S/N Ratio

-65 dB

Korumalar / Protection

Soft Start - Temp - DC - Out - Short Circuit

Extra Çıkış / Extra Output

Mix Out - Mono RCA jack

Ton Kontrolleri / Tone Control

Bass-Treble

Ağırlık / Weight

11 kg

Boyutlar / Dimensions

483x390x133 mm, 3U

SCHEMATICS B8560 & B8561
Front View

Back View

Teknik Özellikler

Technical Specifications

6 adet ses seviye ayarı
6 adet tiz kontrol ayarı
6 adet bass kontol ayarı
6 adet ECHO volum ayarı
6 adet mikrofon girişi (6.3 mm jack)
6 adet line girişi (6.3 mm mono jack)
2 adet power LED
2 adet protect LED
10 adet sinyal seviye LED’i
2 adet master volüm ayarı
2 adet ortak tiz ayarı
2 adet ortak bass ayarı

4 adet ECHO ayarı (Time, Delay, Tone, Gain)
1 adet power anahtarı
1 adet AC sigortası
1 adet mixer RCA çıkış
2 adet hoparlör çıkışı (4-Ohm, 6.3 mm jack)
2 adet 2’li vidalı hoparlör klemens çıkışı (4-Ohm)
2 adet 4’lü vidalı, hoparlör klemens çıkışı
(50 V - 70 V - 100 V) (B 8561 için)
2 adet Low Pass/ High Pass filtre anahtarı
(B 8561 için)
1 adet FAN

6 pcs. volume level controls
6 pcs. treble level controls
6 pcs. bass level controls
6 pcs. ECHO volume controls
6 pcs. speaker inputs (6.3 mm jack)
6 pcs. line input (6.3 mm mono jack)
2 pcs. power LED
2 pcs. protect LED
10 pcs. signal level LED
2 pcs. master volume control
2 pcs. main treble control
2 pcs. main bass control

4 pcs. ECHO control (Time, Delay, Tone, Gain)
1 pce. power switch
1 pce. AC fuse
1 pce. mixer RCA out
2 pcs. speaker outputs (4-Ohm, 6.3 mm jack)
2 pcs. 2-terminal speaker outputs (4-Ohm)
4 pcs. 4-terminal speaker outputs
(50 V - 70 V - 100 V) (for B 8561)
1 pce. Low Pass/ High Pass
filter switch (for B 8561)
1 pce. fan

Example use of B8560/B8561 Series
MICROPHONES
Desk Mic.

Dynamic Mic.

6 ANALOG INPUTS
Programmable Alarm

Wireless Microphone

Audio Mixer

CD Player

FM Tuner

B8560/B8561

Mixer Amplifier

STEREO
OUT

POWER AMPLIFIER
External Power Amplifier

SPEAKER SERIES with or w/o 50 V/70 V/100 V LINE TRANSFORMERS
Horn Speaker

Column Speaker

Ceiling Speaker

Wall Speaker

Yukarıda örnek ürünler kullanılmıştır. Benzer ürünlerle değişiklik yapılabilir.
Products above are used for demonstration. Equivalent products can be used in the same way.
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B8560 & B8561 - 100 V DUAL CHANNEL MIXER AMPLIFIER

B8560 & B8561 - 6 MONO MİFROFON & 6 STEREO HAT KANAL,
ECHO DSP EFEKTLİ
B8560 & B8561 Açıklama

B8560 & B8561 Description

B serisi mikser amplifikatörler çok yönlü tasarımlarıyla toplantı salonları,
okullar, ibadethaneler, hastaneler ile kaliteli müzik ve ses yayını yapılmak
istenen tüm benzer kuruluşlar için ideal çözümler sunar. Yılların verdiği
deneyim ve titizlikle yeniden tasarlanan B serisi sistemler, Mikafon güvence
ve kalitesini taşır.

With its versatile design, B Series mixer amplifiers are the ideal solution
for meeting halls, schools, sanctuaries, hospitals and all similar facilities
where high quality music and audio applications are needed. Upgraded with
the years of experience and precision, the new B Series systems bear the
assurance and quality of Mikafon Elektronik.

100 V sistemlerinde sık kullanılan küçük çaplı hoparlörlerin düşük frekans
üretiminde yaşadığı sorunlara çözüm olarak tüm B serisi sistemlerde 100 Hz
Yüksek Geçirgen (Hi Pass) filtre kullanılmıştır. Bu sayede hoparlörler daha
rahat bir frekans aralığında çalışır.

As a solution to the low frequency response problem of the small sized
speakers used frequently in 100 V systems, 100 Hz Hi Pass filter has
been added to all P Series amplifiers. This way, the speakers run in a safer
frequency range.

B8560 ve B8561 modellerinin ana çıkışında Echo DSP efekti bulunmaktadır.
Echo DSP efekti, 4 parametresi üzerinde istenen ayarlamalar yapılarak
kanalların tümüne birlikte veya her kanala teker teker uygulanabilir.

B8560 and B8561 models have a high quality Echo DSP effect on the master
output. Echo effect can be adjusted with its 4 parameters and applied to
individual channels or all channels as desired.

Cihazlar üzerinde 2 adet power kartı vardır. Bu sayede 2 farklı bölgenin ses
seviye ayarları ve tonlamaları yapılabilir. Cihazlar üzerinde her kanal için ayrı
tonlama kontrolleri yer alır. Bu sayede cihaza bağlanan farklı ses kaynakları
birbirinden bağımsız olarak tonlanabilir. Buna ek olarak iki ana hoparlör
çıkışı birbirinden bağımsız olarak tonlanıp ses seviyeleri ayarlanabilir.

There are 2 power cards on these devices. Accordingly, volume level and
tone adjustments of 2 different zones can be done separately. Each channel
has its own tone controls in this model; tone adjustment of audio sources
can be done individually. Additionally, individual volume control and tone
adjustment is possible separately over two main speaker outputs.

Teknik Bilgiler / Technical Data

B8560 Amplifier

B8561 Amplifier

Çıkış Gücü / Output Power

2 x 500W Max. 2x300W RMS

2 x 500W Max. 2 x 300W RMS

Empedans / Impedance

2 x 4Ω

2 x 50V/70V/100V and 2 x 4Ω

Girişler / Inputs

Ch.1-6 Unbalanced 6.3 mm Line Input
Ch.1-6 Unbalanced XLR Mic input

Ch.1-6 Unbalanced 6.3 mm Line Input
Ch.1-6 Unbalanced Mic input

Çıkışlar / Outputs

1 Unbalanced 6.3 mm mono MIX-OUT
2 Fixed Impedance (4Ω) Speaker output
2 Fixed Impedance (4Ω) Speaker output 4.3 mm jak

1 Unbalanced 6.3 mm mono MIX-OUT
2 Fixed Impedance (4Ω) Speaker output
2 50V/70V/100V Line Output

Frekans Cevabı / Frequency Response

Mic :100Hz-12kHz Line:70Hz-20kHz

Mic :100Hz-12kHz Line:70Hz-20kHz

Giriş Hassasiyeti / Input Sensivity

-50 dB - 0.3mV - 600Ω

-50 dB - 0.3mV - 600Ω

Sinyal-Gürültü Oranı / S/N Ratio

-65 dB

-65 dB

Korumalar / Protection

Soft Start - Temp - DC - Out - Short Circuit

Soft Start - Temp - DC - Out - Short Circuit

Extra Çıkış / Extra Output

Mix Out - Mono RCA jack

Mix Out - Mono RCA jack

Ton Kontrolleri / Tone Control

Bass-Treble

Bass-Treble

Ağırlık / Weight

11 kg

15 kg

Boyutlar / Dimensions

483x390x133 mm, 3U

483x390x133 mm, 3U
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SCHEMATICS B6630 & B6631
Front View

Back View

Teknik Özellikler

Technical Specifications

6 adet ses seviye ayarı
6 adet tiz kontrol ayarı
6 adet bass kontol ayarı
6 adet ECHO volum ayarı
6 adet mikrofon girişi (6.3 mm jack)
6 adet line girişi (6.3 mm mono jack)
1 adet power LED
1 adet protect LED
5 adet sinyal seviye LED’i
1 adet ana volüm ayarı
1 adet ortak tiz ayarı
1 adet ortak bass ayarı

4 adet ECHO ayarı (Time, Delay, Tone, Gain)
2 adet hoparlör seçici kontrol anahtarı
1 adet power anahtarı
1 adet AC sigortası
1 adet mixer out 6.3 mm jack
2 adet hoparlör çıkışı (4-Ohm, 6.3 mm jack)
1 adet 2’li vidalı hoparlör klemens çıkışı (4-Ohm)
1 adet 4’lü vidalı, hoparlör klemens çıkışı
(50 V - 70 V - 100 V) (B 6631 için)
1 adet Low Pass/ High Pass filtre anahtarı
(B 6631 için)
1 adet fan

6 pcs. volume level controls
6 pcs. treble level controls
6 pcs. bass level controls
6 pcs. ECHO volume controls
6 pcs. microphone inputs (6.3 mm jack)
6 pcs. line input (6.3 mm mono jack)
1 pce. power LED
1 pce. protect LED
5 pcs. signal level LED
1 pce. master volume control
1 pce. main treble control
1 pce. main bass control

4 pcs. ECHO control (Time, Delay, Tone, Gain)
2 pcs. speaker selector control keys
1 pce. power switch
1 pce. AC fuse
1 pce. mixer out 6.3 mm jack
2 pcs. speaker outputs (4-Ohm, 6.3 mm jack)
1 pce. 2-terminal speaker output (4-Ohm)
1 pce. 4-terminal speaker output
(50 V - 70 V - 100 V) (for B 6631)
1 pce. Low Pass/ High Pass filter switch
(for B 6631)
1 pce. fan

Example use of B6630/B6631 Series
6 MICROPHONES
Desk Mic.

Dynamic Mic.

6 ANALOG INPUTS
Programmable Alarm

Wireless Microphone

Audio Mixer

CD Player

FM Tuner

B6630/B6631

Mixer Amplifier

POWER AMPLIFIER
External Power Amplifier

SPEAKER SERIES with or w/o 50V/70V/100V LINE TRANSFORMERS
Horn Speaker

Column Speaker

Ceiling Speaker

Yukarıda örnek ürünler kullanılmıştır. Benzer ürünlerle değişiklik yapılabilir.
Products above are used for demonstration. Equivalent products can be used in the same way.
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Wall Speaker

B6630 & B6631 - 100 V SINGLE CHANNEL MIXER AMPLIFIER

B6630 & B6631 - 6 MONO MİFROFON & 6 STEREO HAT KANAL,
ECHO DSP EFEKTİ
B6630 & B6631Açıklama

B6630 & B6631 Description

B serisi mikser amplifikatörler çok yönlü tasarımlarıyla toplantı salonları,
okullar, ibadethaneler, hastaneler ile kaliteli müzik ve ses yayını yapılmak
istenen tüm benzer kuruluşlar için ideal çözümler sunar. Yılların verdiği
deneyim ve titizlikle yeniden tasarlanan B serisi sistemler, Mikafon güvence
ve kalitesini taşır.

With its versatile design, B Series mixer amplifiers are the ideal solution
for meeting halls, schools, sanctuaries, hospitals and all similar facilities
where high quality music and audio applications are needed. Upgraded with
the years of experience and precision, the new B Series systems bear the
assurance and quality of Mikafon Elektronik.

100 V sistemlerinde sık kullanılan küçük çaplı hoparlörlerin düşük frekans
üretiminde yaşadığı sorunlara çözüm olarak tüm B serisi sistemlerde 100 Hz
Yüksek Geçirgen (Hi Pass) filtre kullanılmıştır. Bu sayede hoparlörler daha
rahat bir frekans aralığında çalışır.

As a solution to the low frequency response problem of the small sized
speakers used frequently in 100 V systems, 100 Hz Hi Pass filter has
been added to all P Series amplifiers. This way, the speakers run in a safer
frequency range.

B6630 ve B6631 modellerinin ana çıkışında Echo DSP efekti bulunmaktadır.
Echo DSP efekti, 4 parametresi üzerinde istenen ayarlamalar yapılarak
kanalların tümüne birlikte veya her kanala teker teker uygulanabilir.

B6630 and B6631 have a high quality Echo DSP effect on the master output.
Echo effect can be adjusted with its 4 parameters and applied to individual
channels or all channels as desired.

Cihazlar üzerinde her kanal için ayrı tonlama kontrolleri yer alır. Bu sayede
cihaza bağlanan farklı ses kaynakları birbirinden bağımsız olarak tonlanabilir.
Bunun yanı sıra iki hoparlör çıkışını açıp kapatan bir anahtar, hoparlörleri
bölgesel olarak kontrol edebilmeyi sağlar.

Each channel has its own tone controls in this model; tone adjustment of
audio sources can be done individually. Additionally, an easy-to-access
switch that controls the two speaker outputs’ on/off status allows for local
control of the speakers.

Teknik Bilgiler / Technical Data

B6630 Amplifier

B6631 Amplifier

Çıkış Gücü / Output Power

170W RMS - 300W MAX

170 W RMS - 300W MAX

Empedans / Impedance

4Ω, 8Ω

50V/70V/100V and 4Ω, 8Ω

Girişler / Inputs

Ch.1-6 Unbalanced 6.3 mm Mic Input
Ch.1-6 Unbalanced 6.3 mm Line Input

Ch.1-6 Unbalanced 6.3 mm Mic Input
Ch.1-6 Unbalanced 6.3 mm Line Input

Çıkışlar / Outputs

1 Unbalanced 6.3 mm mono MIX-OUT
1 Fixed Impedance (4Ω,8Ω) Speaker output
2 Fixed Impedance 6.3 mm jak

1 Unbalanced 6.3 mm mono MIX-OUT
1 Fixed Impedance (4Ω,8Ω) Speaker output
1 50V/70V/100V Line Output

Frekans Cevabı / Frequency Response

Mic :100Hz-12kHz Line:70Hz-20kHz

Mic :100Hz-12kHz Line:70Hz-20kHz

Giriş Hassasiyeti / Input Sensivity

-50 dB - 0.3mV - 600Ω

-50 dB - 0.3mV - 600Ω

Sinyal-Gürültü Oranı / S/N Ratio

-65 dB

-65 dB

Korumalar / Protection

Soft Start - Temp - DC - Out - Short Circuit

Soft Start - Temp - DC - Out - Short Circuit

Extra Çıkış / Extra Output

Mix Out - Mono 6.3mm jack

Mix Out - Mono jack

Ton Kontrolleri / Tone Control

Bass-Treble

Bass-Treble

Ağırlık / Weight

9 kg

11 kg

Boyutlar / Dimensions

483x390x133 mm, 3U

483x390x133 mm, 3U
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SCHEMATICS B7630 & B7631
Back View

Front View

Teknik Özellikler
6 adet ses seviye ayarı
6 adet tiz kontrol ayarı
6 adet bass kontol ayarı
5 adet mikrofon girişi (6.3 mm jack)
1 adet Mute’li mikrofon girişi (6.3 mm jack)
6 adet line girişi (6.3 mm mono jack)
1 adet power LED
1 adet protect LED
5 adet sinyal seviye LED’i
1 adet master volüm ayarı
1 adet ortak tiz ayarı
1 adet ortak bass ayarı

2 adet selector kontrol anahtarı
1 adet SD/USB MP3 çalar
1 adet SD/USB seviye ayarı
1 adet power anahtarı
1 adet AC sigortası
1 adet mixer out 6.3 mm jack
2 adet hoparlör çıkışı (4-Ohm, 6.3 mm jack)
1 adet 2’li vidalı hoparlör klemens çıkışı (4-Ohm)
1 adet 4’lü vidalı, hoparlör klemens çıkışı
(50 V - 70 V - 100 V) (B 7631 için)
1 adet Low Pass/ High Pass filtre anahtarı
(B 7631 için)
1 adet fan

Technical Specifications

6 pcs. volume level controls
6 pcs. treble level controls
6 pcs. bass level controls
5 pcs. microphone inputs (6.3 mm jack)
1 pce. Mute microphone input (6.3 mm jack)
6 pcs. line input (6.3 mm mono jack)
1 pce. power LED
1 pce. protect LED
5 pcs. signal level LED
1 pce. master volume control
1 pce. main treble control
1 pce. main bass control

2 pcs. selector control keys
1 pce. SD/USB MP3 player
1 pce. SD/USB volume level control
1 pce. power switch
1 pce. AC fuse
1 pce. mixe out 6.3 mm jack
2 pcs. speaker outputs (4-Ohm, 6.3 mm jack)
1 pce. 2-terminal speaker output (4-Ohm)
1 pce. 4-terminal speaker output
(50 V - 70 V - 100 V) (for B 7631)
1 pce. Low Pass/ High Pass filter switch
(for B 7631)
1 pce. fan

Example use of B7630/B7631 Series
6 MICROPHONES
Desk Mic.

Dynamic Mic.

6 ANALOG INPUTS
Programmable Alarm

Wireless Microphone

Audio Mixer

CD Player

FM Tuner

B7630/B7631

Mixer Amplifier

POWER AMPLIFIER
External Power Amplifier

SPEAKER SERIES with or w/o 50 V/70 V/100 V LINE TRANSFORMERS
Horn Speaker

Column Speaker

Ceiling Speaker

Wall Speaker

Yukarıda örnek ürünler kullanılmıştır. Benzer ürünlerle değişiklik yapılabilir.
Products above are used for demonstration. Equivalent products can be used in the same way.
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B7630 & B7631 - 100 V SINGLE CHANNEL MIXER AMPLIFIER

B7630 & B7631 - 6 MONO MİKROFON & 6 STEREO HAT KANAL,
MUTE ÖZELLİĞİ, SD/USB ÇALAR
B7630 & B7631 Açıklama

B7630 & B7631 Description

B serisi mikser amplifikatörler çok yönlü tasarımlarıyla toplantı salonları,
okullar, ibadethaneler, hastaneler ile kaliteli müzik ve ses yayını yapılmak
istenen tüm benzer kuruluşlar için ideal çözümler sunar. Yılların verdiği
deneyim ve titizlikle yeniden tasarlanan B serisi sistemler, Mikafon güvence
ve kalitesini taşır.

With its versatile design, B Series mixer amplifiers are the ideal solution
for meeting halls, schools, sanctuaries, hospitals and all similar facilities
where high quality music and audio applications are needed. Upgraded with
the years of experience and precision, the new B Series systems bear the
assurance and quality of Mikafon Elektronik.

100 V sistemlerinde sık kullanılan küçük çaplı hoparlörlerin düşük frekans
üretiminde yaşadığı sorunlara çözüm olarak tüm B serisi sistemlerde 100 Hz
Yüksek Geçirgen (Hi Pass) filtre kullanılmıştır. Bu sayede hoparlörler daha
rahat bir frekans aralığında çalışır.

As a solution to the low frequency response problem of the small sized
speakers used frequently in 100 V systems, 100 Hz Hi Pass filter has been
added to all P Series amplifiers. This way, the speakers run in a safer
frequency range.

B7630/B7631 serisi, 2GB kapasitesinde SD kart ve USB girişine sahiptir.
Ön panelinde bulunan SD/USB modülüne MP3’ler yüklenebilir, müzikler
panel üzerinden ya da SD/USB modülünün uzaktan kumandasıyla aktif hale
getirilebilir.

B7630/B7631 have an integrated 2GB SD card and a USB input. MP3 files
can be loaded on the SD/USB module on the front panel, selected audio can
be activated on the panel or with the remote control of the SD/USB module.

B7630/B7631 serisi, ‘Mute’ fonksiyonlu bir girişe sahiptir. Böylelikle
mikrofonla anons yapılmaya başlandığında tüm kanallardaki akışlar kesilir.
Mute özelliği bir düğme ile devre dışı bırakılabilir.
Cihazlar üzerinde her kanal için ayrı tonlama kontrolleri yer alır. Bu sayede
cihaza bağlanan farklı ses kaynakları birbirinden bağımsız olarak tonlanabilir.
Bunun yanı sıra iki hoparlör çıkışını açıp kapatan bir anahtar, hoparlörleri
bölgesel olarak kontrol edebilmeyi sağlar.

B7630/B7631 have an input with ‘Mute’ function for use with PA
applications. This way, all streams are aborted when the microphone starts
announcement. Mute property can be deactivated with one button.
Each channel has its own tone controls in this model; tone adjustment of
audio sources can be done individually. Additionally, an easy-to-access
switch that controls the two speaker outputs’ on/off status allows for local
control of the speakers.

Teknik Bilgiler / Technical Data

B7630 Amplifier

B7631 Amplifier

Çıkış Gücü / Output Power

170W RMS - 300W MAX

170W RMS - 300W MAX

Empedans / Impedance

4Ω, 8Ω

50V/70V/100V and 4Ω, 8Ω

Girişler / Inputs

Ch.1 6.3mm Mute Mic Input
Ch.1-6 Unbalanced 6.3 mm Line Input
Ch.2-6 Unbalanced 6.3 mm Mic input

Ch.1 6.3mm Mute Mic Input
Ch.1-6 Unbalanced 6.3 mm Line Input
Ch.2-6 Unbalanced 6.3 mm Mic input

Çıkışlar / Outputs

1 Unbalanced 6.3 mm mono MIX-OUT
1 Fixed Impedance (4Ω,8Ω) Speaker output
2 Fixed Impedance (4Ω,8Ω)Speaker output 4.3mm jak

1 Unbalanced 6.3 mm mono MIX-OUT
1 Fixed Impedance (4Ω,8Ω) Speaker output
1 50V/70V/100V Line Output

Frekans Cevabı / Frequency Response

Mic :100Hz-12kHz Line:70Hz-20kHz

Mic :100Hz-12kHz Line:70Hz-20kHz

Giriş Hassasiyeti / Input Sensivity

-50 dB - 0.3mV - 600Ω

-50 dB - 0.3mV - 600Ω

Sinyal-Gürültü Oranı / S/N Ratio

-65 dB

-65 dB

Korumalar / Protection

Soft Start - Temp - DC - Out - Short Circuit

Soft Start - Temp - DC - Out - Short Circuit

Extra Çıkış / Extra Output

Mix Out - Mono RCA jack

Mix Out - Mono RCA jack

Ton Kontrolleri / Tone Control

Bass-Treble

Bass-Treble

Ağırlık / Weight

9 kg

11 kg

Boyutlar / Dimensions

483x390x133 mm, 3U

483x390x133 mm, 3U
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B6641 - 100 V SINGLE CHANNEL MIXER AMPLIFIER

B6641 Açıklama

B6641 - 6 MONO MİKROFON & 6 STEREO HAT KANAL,
REVERB DSP EFEKTİ

B6641 Description

B serisi mikser amplifikatörler çok yönlü tasarımlarıyla toplantı salonları,
okullar, ibadethaneler, hastaneler ile kaliteli müzik ve ses yayını yapılmak
istenen tüm benzer kuruluşlar için ideal çözümler sunar. Yılların verdiği
deneyim ve titizlikle yeniden tasarlanan B serisi sistemler, Mikafon güvence
ve kalitesini taşır.

With its versatile design, B Series mixer amplifiers are the ideal solution
for meeting halls, schools, sanctuaries, hospitals and all similar facilities
where high quality music and audio applications are needed. Upgraded with
the years of experience and precision, the new B Series systems bear the
assurance and quality of Mikafon Elektronik.

100 V sistemlerinde sık kullanılan küçük çaplı hoparlörlerin düşük frekans
üretiminde yaşadığı sorunlara çözüm olarak tüm B serisi sistemlerde 100 Hz
Yüksek Geçirgen (Hi Pass) filtre kullanılmıştır. Bu sayede hoparlörler daha
rahat bir frekans aralığında çalışır.

As a solution to the low frequency response problem of the small sized
speakers used frequently in 100 V systems, 100 Hz Hi Pass filter has
been added to all P Series amplifiers. This way, the speakers run in a safer
frequency range.

B6641 Tek Kanallı Mikser Amplifikatörün 4 Ohm / 100 V çıkışları vardır. 3U
19” ebatlarındaki fan soğutmalı mikser amplifikatörün 6 mono mikrofon ve 6
stereo hat kanal girişi bulunmaktadır.

B6641 Single Channel Mixer Amplifier has 4 Ohm / 100 V outputs. The 3U
19” sized mixer amplifier with fan cooling has 6 mono microphone and 6
stereo line channel inputs.

Her kanalda bağımsız bas tiz eko kontrolleri mevcuttur. Ayrıca master bas,
tiz ve reverb kontrolü ile ses kalitesi kullanıcının istediği şekilde ayarlanabilir.
Reverb kontrolü ile seslere kolaylıkla Small Hall, Large Hall, Small Room,
Bright Room, Thin Plate, Plate, Spring Reverb, Multitap Delay, Analog Delay,
Chorus Verb, Stereo Chorus, Flanger, Phaser, Gated Reverb, Flanger Reverb,
Vocal Echo özellikleri kazandırılabilir.

Each channel has individual bass-treble-echo controls. Besides, master
bass-treble-reverb controls can be applied to all channels at once. The
Reverb control has Small Hall, Large Hall, Small Room, Bright Room, Thin
Plate, Plate, Spring Reverb, Multitap Delay, Analog Delay, Chorus Verb,
Stereo Chorus, Flanger, Phaser, Gated Reverb, Flanger Reverb, Vocal Echo
presets.

Seçilebilir iki hoparlör çıkışı mevcuttur. Cihaz üzerinde her kanal için ayrı
tonlama kontrolleri yer alır. Bu sayede cihaza bağladığınız farklı ses kaynakları
birbirinden bağımsız olarak tonlanabilir. Bunun yanı sıra iki hoparlör çıkışını
açıp kapatan bir anahtar, hoparlörleri bölgesel olarak kontrol edebilmeyi
sağlar.

The device has two selective speaker outputs. Each channel has its own
tone controls in this model; tone adjustment of audio sources can be done
individually. Additionally, an easy-to-access switch that controls the two
speaker outputs’ on/off status allows for local control of the speakers

Teknik Bilgiler / Technical Data

B6641 Amplifier

Çıkış Gücü / Output Power

170W Rms / 300W Max.

Empedans / Impedance

4Ω / 50 - 70 - 100 V

Girişler / Inputs

Ch.1-6 Unbalanced 6.3 mm Line Input
Ch.1-6 Unbalanced XLR Mic input

Çıkışlar / Outputs

1 Unbalanced 6.3 mm mono MIX-OUT
1 Fixed Impedance (4Ω) Speaker output

Frekans Cevabı / Frequency Response

Mic: 100Hz-10kHz Line:70Hz-20kHz

Giriş Hassasiyeti / Input Sensivity

-50 dB - 0.3mV - 600Ω

Sinyal-Gürültü Oranı / S/N Ratio

-65 dB

Korumalar / Protection

Soft Start - Temp - DC - Out - Short Circuit

Extra Çıkış / Extra Output

Mix Out - Mono RCA jack

Ton Kontrolleri / Tone Control

Bass-Treble

Ağırlık / Weight

11 kg

Boyutlar / Dimensions

483x390x133 mm, 3U

B052U & B053U MIXER AMPLIFIER

B052U / B053U 2 MONO MIC. & 1 STEREO LINE CHANNEL WITH USB/SD
WITH ECHO
B052U & B053U Açıklama

B052U & B053U Description

B serisi mikser amplifikatörler çok yönlü tasarımlarıyla toplantı salonları, okullar,
ibadethaneler, hastaneler ile kaliteli müzik ve ses yayını yapılmak istenen tüm
benzer kuruluşlar için ideal çözümler sunar. Yılların verdiği deneyim ve titizlikle
yeniden tasarlanan B serisi sistemler, Mikafon güvence ve kalitesini taşır.
B052U ve B053U modellerinin ana çıkışında Echo DSP efekti bulunmaktadır.
ECHO/VOLUME ayarı ile cihazın girişlerindeki mikrofon ve müzik kaynaklarına
reverberasyon verilerek akustik ses kalitesi elde edilir.
B052U ve B053U üzerinde 2GB kapasiteli SD kart ve USB girişi bulunmaktadır.
Her iki modelin ön panelinde bulunan SD/USB modülüne MP3’ler yüklenebilir,
müzikler panel üzerinden ya da SD/USB modülünün uzaktan kumandasıyla
aktif hale getirilebilir.
Anons amaçlı uygulamalarda kullanmak üzere B5630/B5631 serisi ‘Mute’
fonksiyonlu bir girişe sahiptir. Böylelikle mikrofonla anons yapılmaya
başlandığında tüm kanallardaki akışlar kesilir. Mute özelliği bir düğme ile devre
dışı bırakılabilir.

With its versatile design, B Series mixer amplifiers are the ideal solution
for meeting halls, schools, sanctuaries, hospitals and all similar facilities
where high quality music and audio applications are needed. Upgraded with
the years of experience and precision, the new B Series systems bear the
assurance and quality of Mikafon Elektronik.
B052U/B053U have a high quality Echo DSP effect on the master output. With
the ECHO/VOLUME setting, reverberation can be applied to the microphone
and music inputs to achieve acoustic audio quality.
B052U/B053U have an integrated 2GB SD card and a USB input. MP3 files
can be loaded on the SD/USB module on the front panel, selected audio can
be activated on the panel or with the remote control of the SD/USB module.
B7630/B7631 have an input with ‘Mute’ function for use with PA applications.
This way, all streams are aborted when the microphone starts announcement.
Mute property can be deactivated with one button.

SCHEMATICS B052U/B053U
Front View

Teknik Özellikler

2 adet dengelenmemiş (Unbalanced) 6.3 mm giriş jakı
1 adet dengelenmemiş (Unbalanced) 6.3 mm AUX giriş jakı
1 adet dengelenmemiş (Unbalanced) RCA mono AUX-IN girişi
1 adet dengelenmemiş (Unbalanced) RCA mono MIX-OUT çıkışı
2 adet mabit empedans çıkış (4-Ohm)
1 adet voltaj (100 V) çıkışı (B053U için)
3 adet volüm kontrolü
1 adet bass kontrolü
1 adet tiz kontrolü
1 adet ECHO volüm kontrolü
1 adet SD kart girişi
1 adet USB girişi
1 adet açma/kapama anahtarı
1 adet power LED’i

Back View

Technical Specifications

2 pcs. unbalanced 6.3 mm input jack
1 pce. unbalanced 6.3 mm AUX input jack
1 pce. unbalanced RCA Mono AUX-IN input
1 pce. unbalanced RCA Mono MIX-OUT output
2 pcs. fixed impedance outputs (4-Ohm)
1 pce. voltage (100 V) output (for B053U)
3 pcs. volume controller
1 pce. bass controller
1 pce. treble controller
1 pce. ECHO volume controller
1 pce. SD card input
1 pce. USB input
1 pce. ON/OFF Switch
1 pce. power LED

SCHEMATICS T480A
Back View

Front View

Teknik Özellikler

Technical Specifications

4 adet bölgesel ses seviye ayarı
4 adet bölgesel uzaktan kontrol için RJ45 çıkış soketi
3 adet Hi Pass/Low Pass/Bypass seçilebilir anahtar
1 adet Low Pass/Bypass seçilebilir anahtar
4 adet 2’li vidalı hoparlör çıkış klemensleri
1 adet 12 V DC 2’li giriş klemensi
1 adet RCA sinyal girişi
1 adet RCA sinyal çıkışı
1 adet harici anons giriş seviye ayarı
1 adet harici anons girişi için RCA soket
1 adet harici anons NO/NC kontak girişi

4 pcs. zone volume level knobs
4 pcs. RJ45 output sockets for remote control of zones
3 pcs. Hi Pass/Low Pass/Bypass selective keys
1 pce. Low Pass/Bypass selective keys
4 pcs. 2-terminal speaker output
1 pce. 2-terminal 12 V DC input
1 pce. RCA signal input
1 pce. RCA signal output
1 pce. external announcement input gain adjustment
1 pce. RCA socket for external announcement input
1 pce. external announcement contact input

Example use of T480A Series

Yukarıda örnek ürünler kullanılmıştır. Benzer ürünlerle değişiklik yapılabilir.
Products above are used for demonstration. Equivalent products can be used in the same way.

T480A MULTI CHANNEL AMPLIFIER
T480A ÇOK KANALLI AMPLİFİKATÖR

T480 Açıklama

T480 Description

Mikafon AR-GE departmanının gerçekleştirdiği uzun çalışmaların sonucunda
geliştirilen T480A Çok Kanallı Amplifikatör Mikafon Elektronik güvence ve
kalitesini taşır.

Deveoped as a result of long research and improvement process by Mikafon R&D
Department the T480A Multi Channel Amplifier bears the assurance and quality
of Mikafon Elektronik.

T480A Çok Kanallı Amplifikatörde hem anons hem de fon müziği kullanım
ihtiyaçlarına cevap verecek tüm özellikler mevcuttur. Çok yönlü tasarımıyla öne
çıkan ve birçok fonksiyonu bünyesinde toplayan bu kompakt cihaz, toplantı
salonları, okullar, ibadethaneler, hastaneler ile kaliteli müzik ve ses yayını
yapılmak istenen tüm benzer kuruluşlar için ideal çözümler sunar.

T480A Multi Channel Amplifier contains all the features to meet paging
and background music streaming demands. With its versatile design, this
multifunctional and compact device provides the ideal solution for meeting halls,
schools, sanctuaries, hospitals and all similar facilities where high quality music
and audio applications are needed.

T480A kullanılarak 4 farklı bölgeye 4 ayrı amplifikatör ve 2 Ohm’a kadar hoparlör
bağlanarak müzik yayını ve anons yapılabilir. Üç kanalın ayrı ayrı Hi Pass/Low
Pass/Bypass filtreleri, bir kanalın Low Pass/Bypass filtresi vardır. Cihaza CAT5
kablo ve RJ45 konnektörlerle bağlanan T1 modülü (Volüm ve ton kontrol ünitesi)
ile 4 kanalın uzaktan ayrı ayrı ses seviyeleri ve ton kontrolleri yapılabilir. İstenirse
ses seviyesi cihaz üzerindeki potansiyometrelerle de kontrol edilebilir. Başka bir
T480A cihaza da audio aktarımı yapılarak sistem genişletilebilir.

Using T480A, music can be played and announcement can be done to 4 different
zones via 4 amplifiers and up to 2-Ohm speakers. Three channels have Hi Pass/
Low Pass/Bypass filters and one channel has a Low Pass/Bypass filter. With
the T1 module (Volume level and tone adjustment unit) integrated to the system
via CAT5 cables and RJ45 connectors, the 4 channels’ volume level and tone
adjustments can be done remotely and separately. The knobs on the device can
also control the volume levels. Transferring the audio to another T480A amplifier
can expand the system.

Eğer uygulanan alanda acil anons sistemi varsa, T480A cihazına adapte olur ve
T480A cihazına bağlı hoparlörlere acil anons, acil mesaj ve standart mesajlar
yayınlanabilir. Küçük boyutu sayesinde tavan arası gibi kısıtlı mekanlarda
kullanıma uygundur.
T480A Çok Kanallı Amplifikatöre toplamda 16 adede kadar her biri 8 Ohm trafosuz
hoparlör bağlanabilir. Cihaz, trafosuz hoparlör kullanımına olanak sağlayarak
yüksek müzik/ses kalitesini garanti eder.

T480A is compatible with paging systems; emergency announcements,
emergency messages and standard messages can be transmitted by speakers
connected to T480A. Thanks to its small size, the device can be placed in
confined spaces.
Up to 16 speakers of 8-Ohm impedance each and without transformers can
be connected to the T480A Multi Channel Amplifier. Allowing for use with
transformerless speakers the amplifier guarantees high quality music/sound
quality.

TR 100 DIGITAL TUNER / TR 100 DİJİTAL TUNER

TR-100 Açıklama
Mikafon TR 100 Dijital Tuner, sisteminizin bütünlüğünü korumak üzere rack
dolaplara uyumlu şekilde tasarlanmıştır. 1U ve 19” ebatlarındadır. Hafızasına 10
AM ve 10 FM istasyonu kaydedilebilir. LCD ekranı fon ışıklandırmalı olup saat
alarmı ve uyku modu özellikleri mevcuttur.

TR-100 Description
Mikafon TR 100 Dijital Tuner has been designed to be compatible with the rack
cases in a way to provide integrity with your system. The 1U-19” sized digital tuner
can save 10 AM and 10 FM preset stations on its memory. It has an LCD screen
with LED backlight, clock alarm and sleep functions.

Teknik Bilgiler / Technical Data

TR-100

Band

AM-FM

AM Frequency Range

522-1611 KHz

FM Frequency Range

87-108 MHz

Sensitivity

AM: 16≥ dB / FM: 20≥ dB

Signal/Noise Rate

36≥ dB

Input Voltage

AC 220V 50Hz

Power Consumption

6 W.

Memory

10 AM and 10 FM

Dimensions

483mm x 200mm x 44mm
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Stereo
Güç Amplifikatörleri
Stereo
Power Amplifiers

SCHEMATICS Z SERIES
Back View

Front View

Teknik Özellikler
2 adet giriş seviye ayarı
1 adet power anahtarı LED’li
1 adet sinyal LED’i
1 adet protect LED’i
1 adet clip LED’i
1 adet limiter LED’i
1 adet AC sigortası
1 adet ground/lift anahtarı
1 adet limiter aç/kapa anahtarı

Technical Specifications
1 adet stereo bridge seçici anahtar
1 adet sensitivity seçici anahtar (26 dB, 32 db,1.3V)
1 adet Low Pass/High Pass/Flat seçici anahtar
2 adet Neutrik XLR giriş
2 adet Neutrik XLR çıkış
2 adet Neutrik speakon hoparlör çıkış fişi
1 adet Neutrik speakon bridge hoparlör çıkış fişi
2 adet termostatlı fan

2 pcs. volume level controls
1 pce. power LED
1 pce. signal level LED
1 pce. protect LED
1 pce. clip LED
1 pce. power switch
1 pce. AC fuse
1 pce. ground/lift switch
1 pce. limiter on/off switch

1 pce. stereo bridge selector switch
1 pce. sensitivity selector switch (26 dB, 32 db,1.3V)
1 pce. Low Pass/High Pass/Flat selector switch
2 pcs. Neutrik XLR inputs
2 pcs. Neutrik XLR outputs
2 pcs. Neutrik speakon speaker outputs
1 pce. Neutrik speakon bridge speaker output
2 pcs. thermostat fan

Example use of Z Series

Yukarıda örnek ürünler kullanılmıştır. Benzer ürünlerle değişiklik yapılabilir.
Products above are used for demonstration. Equivalent products can be used in the same way.
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Z SERIES STEREO POWER AMPLIFIERS

Z600 & Z1200 & Z2000 - STEREO GÜÇ AMPLİFİKATÖRLERİ
Z SERİSİ Açıklama

Z SERIES Description

Z Serisi, Mikafon AR-GE departmanının ekonomiklik ve dayanıklılık arasında
en iyi bileşene ulaşmak üzere gerçekleştirdiği uzun çalışmaların sonucu
geliştirilmiştir. Kullanıcıların beklentileri doğrultusunda güvenilirlik ve kullanım
kolaylığı gibi tüm özellikler bir araya getirilirken tüm bileşenler sağlam ve hafif
çelik kasa ile koruma altına alınmıştır.

Z Series is the result of a long research and improvement process by
Mikafon R&D Department with the aim of optimum balance between cost
and durability. Best of features such as reliability and ease of use have been
assembled in accordance with the users’ expectations and all components
have been secured within a sturdy and light steel case.

Z Serisinin Z600, Z1200 ve Z2000 olmak üzere farklı çıkış güçlerine sahip
üç modeli bulunmaktadır. En yüksek profesyonel ihtiyaçları karşılamak üzere
tasarlanan Z Serisi, yüksek güvenilirliği ve performansıyla sınıfının en iyisi
olma iddiasındadır.

Z Series is comprised of three models with different output powers: Z600,
Z1200 and Z2000. Designed to meet the highest professional demands, Z
Series holds the claim to be the best in its class with its high reliability and
performance.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Çok hafif ve sağlam 2U çelik kasa
Kolay bakım için modüler iç yapı
Yüksek kaliteli toroidal trafo
A/B sınıfı ses teknolojisi
Paralel ya da köprü modlu speakon çıkış konnektörleri
Dengelenmiş ikiz girişler (XLR)
İki adet hızlı fan
Akıllı (clip) Limiter (Devre dışı bırakılabilir)
Güç, Sinyal, Clip, Limiter ve Koruma LED göstergeleri
Sürekli kısa devre koruma
DC çıkış koruma (Hoparlörlerin bozulmasını engeller)
Aşırı yükleme ve ısınma koruması
Hi Pass filtre
Low Pass filtre
Giriş hasasiyeti / Voltaj seviyesi seçimi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Very lightweight and sturdy 2U steel case
Modular structure for easy maintenance
High quality toroidal transformer
A/B class audio technology
Parallel or bridge mode Speakon output connectors
Balanced twin inputs (XLR)
Dual high speed fan
Smart (clip) Limiter (Can be bypassed)
Power On, Signal, Clip, Limiter, Protect LED indicators
Continuous short circuit protection
DC output protection (Prevents the distortion of speakers)
Over-load protection and heat protection
Hi Pass filter
Low Pass filter
Sensitivity input / Voltage level selection

Teknik Bilgiler / Technical Data

Z600 Power Amplifier

Z1200 Power Amplifier

Z2000 Power Amplifier

Çıkış Gücü / Output Power

2x300W RMS

2x550 W RMS

2x1000W RMS

Empedans / Impedance

4Ω, 8Ω

4Ω, 8Ω

4Ω, 8Ω

Girişler / Inputs

1 Balanced XLR input

1 Balanced XLR input

1 Balanced XLR input

Çıkışlar / Outputs

Speakon Output

Speakon Output

Speakon Output

Frekans Cevabı / Frequency
Response

20Hz-20kHz

20Hz-20kHz

20Hz-20kHz

Giriş Hassasiyeti / Input Sensivity

1V > 35.5dB, 1.5V > 32dB

1V > 35.5dB, 1.5V > 32dB

-50 dB - 0.3mV - 600Ω

Sinyal-Gürültü Oranı / S/N Ratio

-87dB

-87dB

-87dB

Korumalar / Protection

Soft Start - Temp - DC Out - OverloadShort Circuit

Soft Start - Temp - DC Out - Overload Short Circuit

Soft Start - Temp - DC Out - Overload Short Circuit

Ağırlık / Weight

18 kg

21 kg

26 kg

Boyutlar / Dimensions

483x495x88 mm, 2U

483x495x88 mm, 2U

483x495x88 mm, 2U
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Z3000 SWITCH MODE STEREO POWER AMPLIFIER

Z3000 ANAHTARLAMALI GÜÇ KAYNAKLI STEREO GÜÇ AMPLİFİKATÖRÜ
Z3000 Açıklama

Z3000 Description

Z Serisi, Mikafon AR-GE departmanının ekonomiklik ve dayanıklılık arasında
en iyi bileşene ulaşmak üzere gerçekleştirdiği uzun çalışmaların sonucu
geliştirilmiştir. Kullanıcıların beklentileri doğrultusunda güvenilirlik ve kullanım
kolaylığı gibi tüm özellikler bir araya getirilirken tüm bileşenler sağlam ve hafif
çelik kasa ile koruma altına alınmıştır.
Z3000, Z Serisinin switch mode power supply (SMPS), anahtarlamalı güç
kaynağı beslemeli modeli olarak öne çıkmaktadır.
En yüksek profesyonel ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanan Z Serisi,
yüksek güvenilirliği ve performansıyla sınıfının en iyisi olma iddiasındadır.
Z3000 Switch Mode Güç Amplifikatörü ülkemizin standartlarına tam uyumlu
olacak şekilde geliştirilmiştir.
Çift switch mode beslemeli
Eşit ağırlık sağlayan simetrik yerleşim
Çok hafif ve sağlam 2U çelik kasa
Kolay bakım için modüler yapı
A/B sınıfı ses teknolojisi
Paralel ya da köprü modlu speakon çıkış konnektörleri
Dengelenmiş ikiz girişler (XLR)
İki adet hızlı fan
Akıllı (clip) Limiter (Devre dışı bırakılabilir)
Güç, Sinyal, Clip, Limiter ve Koruma LED göstergeleri
Sürekli kısa devre koruma
Şase kaçak koruması
Hi Pass filtre
Low Pass filtre
Sensitivity giriş / Voltaj seviye seçeneği

Z Series is the result of a long research and improvement process
by Mikafon R&D Department with the aim of optimum balance
between cost and durability. Best of features such as reliability and
ease of use have been assembled in accordance with the users’
expectations and all components have been secured within a sturdy
and light steel case.
Z3000 stands out as the switch mode power supply (SMPS) member
of the Z Series.
Designed to meet the highest professional demands, Z Series
holds the claim to be the best in its class with its high reliability and
performance. Z3000 Switch Mode Stereo Power Amplifier has been
developed in full compliance with local standards.
Dual switch mode power supply
Symmetric component layout for even distribution of weight
Very lightweight and sturdy 2U steel case
Modular structure for easy maintenance
A/B class audio technology
Parallel or bridge mode speakon output connectors
Balanced twin inputs (XLR)
Dual high speed fan
Smart (clip) Limiter (Can be bypassed)
Power On, Signal, Clip, Limiter, Protect LED indicators
Continuous short circuit protection
Ground loop isolator
Hi Pass filter
Low Pass filter
Sensitivity input / Voltage level selection

Teknik Bilgiler / Technical Data

Z3000 Amplifier

Çıkış Gücü / Output Power

2X1300W RMS

Empedans / Impedance

4Ω, 8Ω

Girişler / Inputs

1 Balanced XLR Input

Çıkışlar / Outputs

Speakon Output

Frekans Cevabı / Frequency Response

20Hz - 20kHz

Giriş Hassasiyeti / Input Sensivity

-50 dB - 0.3mV - 600Ω

Sinyal-Gürültü Oranı / S/N Ratio

-92 dB

Korumalar / Protection

Soft Start - Temp - DC - Out - Short Circuit

Ağırlık / Weight

19 kg

Boyutlar / Dimensions

483x440x88 mm, 2U

12

Q SERIES STEREO POWER AMPLIFIERS

Q1000 & Q1500 - STEREO GÜÇ AMPLİFİKATÖRLERİ
Q SERİSİ Açıklama

Q SERIES Description

Q Serisi, Mikafon AR-GE departmanının ekonomiklik ve dayanıklılık arasında
en iyi bileşene ulaşmak üzere gerçekleştirdiği uzun çalışmaların sonucu
geliştirilmiştir. Kullanıcıların beklentileri doğrultusunda güvenilirlik ve kullanım
kolaylığı gibi tüm özellikler bir araya getirilmiş, tüm bileşenler sağlam ve hafif
çelik kasa ile koruma altına alınmıştır.

Q Series is the result of a long research and improvement process by Mikafon
R&D Department with the aim of optimum balance between cost and durability.
Best of features such as reliability and ease of use have been assembled
in accordance with the users’ expectations and all components have been
secured within a sturdy and light steel case.

Q Serisinin Q1000 ve Q1500 olmak üzere iki modeli bulunmaktadır. Q
serisinde her kullanıcının ihtiyaç duymayabileceği köprülü Speakon çıkışı ile
Hi Pass/Low Pass filtreler kullanılmamıştır. Böylelikle Q Serisindeki modeller
hem daha ekonomiktir hem de optimum özellikleri sayesinde uzun seneler
boyunca dayanıklı ve kalıcı çözümler sunmaktadır.

Q series is comprised of two models: Q1000 and Q1500. In the Q Series,
bridged Speakon output and Hi Pass/Low Pass filter features that may not
be demanded by all users have been eliminated. Owing to their optimum
features, the Q Series models are both cost effective and provide very long
lasting solutions.

Çok hafif ve sağlam 2U çelik kasa
Kolay bakım için modüler iç yapı
Yüksek kaliteli toroidal trafo
A/B sınıfı ses teknolojisi
Dengelenmiş ikiz girişler (XLR)
Bir adet soğutma fanı
Akıllı (clip) Limiter
Güç, Sinyal, Clip, Limiter ve Koruma LED göstergeleri
Sürekli kısa devre koruma
DC çıkış koruma (Hoparlörlerin bozulmasını engeller)
Aşırı yükleme ve ısınma koruması

Very lightweight and sturdy 2U steel case
Modular structure for easy maintenance
High quality toroidal transformer
A/B class audio technology
Balanced twin inputs (XLR)
Cooling fan
Smart (clip) Limiter
Power On, Signal, Clip, Limiter, Protect LED indicators
Continuous short circuit protection
DC output protection (Prevents the distortion of speakers)
Over-load protection and heat protection

Teknik Bilgiler / Technical Data

Q1000 Power Amplifier

Q1500 Power Amplifier

Çıkış Gücü / Output Power

2x500W RMS

2x550 W RMS

Empedans / Impedance

4Ω, 8Ω

4Ω, 8Ω

Girişler / Inputs

1 Balanced XLR input

1 Balanced XLR input

Çıkışlar / Outputs

Speakon Output (Bridge yok)

Speakon Output (Bridge yok)

Frekans Cevabı / Frequency
Response

20Hz-20kHz

20Hz-20kHz

Giriş Hassasiyeti / Input Sensivity

1V > 35.5dB, 1.5V > 32dB

1V > 35.5dB, 1.5V > 32dB

Sinyal-Gürültü Oranı / S/N Ratio

-87dB

-87dB

Korumalar / Protection

Soft Start - Temp - DC Out - Overload- Short Circuit

Soft Start - Temp - DC Out - Overload - Short Circuit

Ağırlık / Weight

18 kg

21 kg

Boyutlar / Dimensions

483x495x88 mm, 2U

483x495x88 mm, 2U
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Mikrofonlar
Microphones

Mikrofonlar Microphones
Kablolu Mikrofonlar Microphones
Kablosuz Mikrofonlar Microphones

PH-48 KÜRSÜ MİKROFONU / PH-48 GOOSENECK MICROPHONE
PH-48 Description

PH-48 Açıklama

Esnek yönlendirme özelliği sayesinde konferans ve toplantı
odaları, ibadethaneler, okullar, sunum ve anons amaçlı
uygulamalarda rahatlıkla kullanılabilecek, sağlam yapılı,
condenser tipi kürsü mikrofonudur. Hem 2 adet AA batarya hem
de 48 V fantom besleme ile çalışabilme özelliği sayesinde esnek
ve uzun süreli performans sağlar.
Üzerindeki açma-kapama anahtarı sayesinde kullanılmadığında
kapalı konumda bırakılabilir. Mikrofonun konuşma için hazır olup
olmadığı üzerindeki kırmızı LED ışığı ile gösterilir.

Robust, condenser type gooseneck microphone with flexible orientation for
use at conference and meeting halls, sanctuaries, schools, for presentation
and paging purposes. It can be powered both by 2x1.5 V AA batteries or 48 V
Phantom Power, thus provides flexible and long term performance.
The On/Off button on the device allows the microphone to be turned off when
not in use. Whether or not the microphone is ready to speak to is shown by the
red LED indicator on the neck.
Teknik Bilgiler / Technical Data

PH-48

Mikrofon Tipi / Microphone Type

Condenser

Yönsel Karakteristiği / Pickup Pattern

Tek yöne / Unidirectional

Empedans / Impedance

200-Ohm

Frekans Aralığı / Frequency Range

100 Hz - 16 kHz

Giriş Hassasiyeti / Input Sensitivity

-40 dB +/- 2 dB

Çalışma Voltajı / Power DC

2x1.5V AA/ 48V DC Phantom

Gövde Materyali / Body Material

Metal Alaşım / Metal Alloy

Mikrofon Spiral Uzunluğu / Spiral Length

50 cm

Marka / Brand

Spekon

CM100 AKTİF ANONS MİKROFONU / CM100 ACTIVE ANNOUNCEMENT MICROPHONE
CM100 Açıklama

Genel anons sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış, tüm amplifikatörlerle
uyumlu masa üstü gonglu anons mikrofonudur. CM100 ile power amplifikatör
arasında bir mikser kullanımına ihtiyaç duyulmaz, cihaz power amfiye direkt
olarak line seviyesinde sinyal gönderebilir.
Cihazın ön yüzünde bir tanesi hızlı anons (bas-konuş), diğeri ise gonglu hızlı
anons olmak üzere iki adet buton bulunur. Cihaz üzerinde kayıtlı bulunan 4 adet
uyarı gongu arasından bir tanesi cihazın altında yer alan anahtar ile seçilerek
gonglu butona atanabilir.
Gong ve mikrofonun ses seviyeleri ayrı ayrı ayarlanabilir. CM100 Mute
özelliklidir. Mute özelliği line girişini otomatik olarak kapatıp mikrofonu aktive
eder. Mikrofon devredeyken cihaz kontak çıkışı verir, böylelikle sistemdeki diğer
cihazlar aktive edilebilir.
Cihaza 1 adet audio kaynağı bağlanabilir ve sinyalin çıkış seviyesi
ayarlanabilir. Giriş soketi 2xRCA; line çıkışı 6.3 mm jack fişlidir.
Cihaz, ürüne dahil olan 12 V harici adaptör ile çalışır.
Mikrofonun konuşma için hazır olup olmadığı
üzerindeki kırmızı LED ışığı ile gösterilir.

EM702 Description

CM100 is a desktop chime announcement microphone designed for use with paging
systems, compatible with all amplifiers. There is no need to insert a mixer between CM100
and the power amplifier as the device can directly send line level signal to the power amp.
There are two buttons on the front panel of the device, one being push-to-talk, the other
push-to-talk with integrated chime. Selection among the 4 different chime alarms on the
device is done via the switch at the bottom of the microphone module and the selected
chime is assigned to the second push-to-talk button with integrated chime.
The chime and microphone volume levels can be adjusted separately. CM100 has Mute
property, which automatically blocks the line input and activates the microphone. When the
microphone is active the device also activates a contact output thus other devices on the
system can be put into use. 1 audio source can be connected to CM100 and the signal
output level can be adjusted. The input socket is 2xRCA, the line output is 6.33 mm jack
plug. The device is powered by 12 V external adapter, included with the product. Whether
or not the microphone is ready to speak to is shown by the red LED indicator on the neck.
Teknik Bilgiler / Technical Data

CM100

Mikrofon Tipi / Microphone Type

Condenser

Yönsel Karakteristiği / Pickup Pattern

Tek yöne / Unidirectional

Empedans / Impedance

170-Ohm

Frekans Aralığı / Frequency Range

100 Hz - 16 kHz

Max. Line Seviyesi / Max. Line Level

1V

Line Çıkış Seviyesi / Line Level Output

+10 dB

Çalışma Voltajı / Power DC

12 DC

Gövde Materyali / Body Material

Metal Alaşım / Metal Alloy

Mikrofon Spiral Uzunluğu / Spiral Length

30 cm

Marka / Brand

Mikafon

EM915D KÜRSÜ MİKROFONU / EM915D GOOSENECK MICROPHONE
EM915D Açıklama

Esnek yönlendirme özelliği sayesinde konferans ve toplantı odaları, ibadethaneler,
okullar, sunum ve anons amaçlı uygulamalarda rahatlıkla kullanılabilecek, sağlam
yapılı, condenser tipi kürsü mikrofonudur. Gonglu anons yapabilir.
Plastik gövdelidir, 2x1.5 V AA batarya ile çalışabilme özelliği sayesinde esnek bir
kullanıma sahiptir.
Üzerindeki açma-kapama anahtarı sayesinde
kullanılmadığında kapalı konumda bırakılabilir.
Mikrofonun konuşma için hazır olup
olmadığı kullanıcıya üzerindeki kırmızı LED ışığı
vasıtasıyla bildirilir.

EM915D Description

Robust, condenser type gooseneck microphone with flexible orientation feature for use at
conference and meeting halls, sanctuaries, schools, for presentation and paging purposes.
It is powered by 2x1.5 V AA batteries, thus provides flexible performance.
The On/Off button on the device allows the microphone to be turned off when not in use.
Whether or not the microphone is ready to speak to is shown by the red LED indicator on
the neck.
Teknik Bilgiler / Technical Data

EM915D

Mikrofon Tipi / Microphone Type

Condenser

Yönsel Karakteristiği / Pickup Pattern

Tek yöne / Unidirectional

Empedans / Impedance

250-Ohm

Frekans Aralığı / Frequency Range

80 Hz - 14 kHz

Giriş Hassasiyeti / Input Sensitivity

-40 dB +/- 2 dB

Çalışma Voltajı / Power DC

2x1.5 V AA Batarya / Battery

Gövde Materyali / Body Material

Plastik / Plastic

Mikrofon Spiral Uzunluğu / Spiral Length

50 cm

Marka / Brand

Spekon

VOCAL 100 PLL DİJİTAL YAKA TİPİ TELSİZ MİKROFON
VOCAL 100 PLL DIGITAL BELT TYPE WIRELESS MICROPHONE
VOCAL 100 Açıklama

VOCAL 100 Description

İbadethanelerde, toplantı salonlarında, sunumlarda rahatlıkla
kullanılabilecek UHF tekli yaka mikrofon sistemidir. Otomatik
frekans yakalamalı, 99 kanallı, PLL Dijital, True Diversity (çift
antenli verici), metal gövdeli, LCD ekranlıdır. Paket içinde
bir adet yaka mikrofonunun yanı sıra ve konuşmacının
yoğun hareket halinde olması durumunda kullanım kolaylığı
sağlayan bir adet kafa mikrofonu yer almaktadır. Açık alanda
200 metreye kadar çalışma mesafesi bulunmaktadır.

Vocal 100 is a practical UHF single lavalier microphone
system for use at sanctuaries, meeting halls,
presentations. It has automatic frequency detection
feature, 99 channels selectable, PLL Digital, True
Diversity (double antenna receiver), metal body, LCD
screen. Included in the package is a lavalier microphone
and a head microphone for practical usage when the
subject is moving around quickly. Working distance is up
to 200 meters in open space.

VOCAL 200 PLL DİJİTAL EL TİPİ TELSİZ MİKROFON
VOCAL 200 PLL DIGITAL HAND TYPE WIRELESS MICROPHONE
VOCAL 200 Açıklama

VOCAL 200 Description

İbadethanelerde, toplantı salonlarında, sunumlarda rahatlıkla
kullanılabilecek UHF tekli el tipi mikrofon sistemidir. Otomatik
frekans yakalamalı, 99 kanallı, PLL Dijital, True Diversity (çift
antenli verici), metal gövdeli, LCD ekranlıdır. Açık alanda 200
metreye kadar çalışma mesafesi bulunmaktadır.

Vocal 200 is a practical UHF single hand type
microphone system for use at sanctuaries, meeting
halls, presentations. It has automatic frequency detection
feature, 99 channels selectable, PLL Digital, True
Diversity (double antenna receiver), metal body, LCD
screen. Working distance is up to 200 meters in open
space.

VOCAL 2000 PLL DİJİTAL EL TİPİ TELSİZ MİKROFON
VOCAL 2000 PLL DIGITAL HAND TYPE WIRELESS MICROPHONE
VOCAL 2000 Açıklama

İbadethanelerde, toplantı salonlarında, sunumlarda rahatlıkla kullanılabilecek UHF ikili el tipi
mikrofon sistemidir. Otomatik frekans yakalamalı, 99 kanallı, PLL Dijital, True Diversity (çift
antenli verici), metal gövdeli, LCD ekranlıdır. Açık alanda 200 metreye kadar çalışma mesafesi
bulunmaktadır.

VOCAL 2000 Description

Vocal 2000 is a practical UHF double hand type microphone system for use at sanctuaries,
meeting halls, presentations. It has automatic frequency detection feature, 99 channels
selectable, PLL Digital, True Diversity (double antenna receiver), metal body, LCD screen.
Working distance is up to 200 meters in open space.
Teknik Bilgiler /Technical Specifications

VOCAL 100 – VOCAL 200 – VOCAL 2000

Modülasyon Tipi / Modulation Mode

FM, Dijital PLL / Frequency Modulated, PLL Synthesized

Taşıyıcı Frekans Aralığı / Carrier Frequency Range

UHF 600-900 MHz

Çalışma Mesafesi / Working Range

120 m. - açık alanda 200 m. / 120 m. - 200 m. at open space

Frequency Cevabı / Frequency Response

50Hz-15KHz±3dB

LCD Göstergeler / LCD Display

RF&AF sinyal seviyesi ve telsiz pil seviyesi / RF&AF signal level and transmitter’s battery voltage

S/N Oranı - S/N Ratio

>110dB

Diversity

Gerçek Diversity / True Diversity

Kanal Sayısı / Number of Channels

99

Toplam Armonik Bozulma / Total Harmonic

<0.5%

Pil Tipi/ Battery Type

2x1.5 V AA

Çalışma Süresi / Working Duration

6 - 8 saat / 6 - 8 hours

Boyutlar / Dimensions

21 x 15 x 4 cm

Ağırlık / Weight

1000 g

Diğer Özellikler / Other Functions

IR/ACT, Otomatik Arama Özelliği, Gürültü Kilidi-Pilot Ton Kilidi / IR/ACT function, Auto-scan function, Noise locked+pilot tone locked

Telsiz Modülasyon Tipi / Transmitter Modulation Type

FM

Telsiz Frekans Stabilitesi / Transmitter Frequency Stability

±0.2%

Telsiz Parazit Yayımı / Transmitter Spurious Emission

>60dB

Telsiz Güç / Transmitter Power

10mW

Telsiz Kartuş Volüm Ayarı / Transmitter Cartridge Gain Adjusting

20dB to +35dB

Marka / Brand

Enorm

EM700 FANTOM GÜÇ BESLEMELİ YAKA MİKROFONU
EM700 PHANTOM POWER LAVALIER MICROPHONE
EM700 Açıklama

EM700 Description

EM700 Yaka Mikrofonu, özellikle TV stüdyoları, iç mekan çekimleri, sunumlar ve
ibadethanelerde kullanıma uygun sağlam yapılı condenser tipi, omni-directional
(her yöne) alıcılı yaka tipi mikrofondur. Ergonomik klipsi ve 5 metre uzunluğundaki
kablosu sayesinde kullanım kolaylığı sunan EM700 Yaka Mikrofonu geniş frekans
aralığı sayesinde de kaliteli ve pürüzsüz ses iletimini garanti altına alır. 48 V Fantom
Power beslemeli çalıştığı için uzun süreli çalışmalara uygundur.
Teknik Bilgiler / Technical Specifications

EM-700

Mikrofon Tipi / Microphone Type

Condenser

Empedans / Impedance

400-Ohm +/- %30

Yönsel Karakteristiği / Pickup Pattern
Frekans Aralığı / Frequency Range
Giriş Hassasiyeti / Input Sensitivity

Her yöne / Omni-directional
20 Hz - 20 kHz

-68 dB +/- 3 dB

Çalışma Voltajı / Power DC

9~52V

Kablo Uzunluğu / Cable Length

5m

Gövde Materyali / Body Material
Marka / Brand

EM700 Lavalier Microphone is a robust, condenser type, omni-directional lavalier
microphone suitable for use at especially TV studios, indoor shootings, presentations
and sanctuaries. With its ergonomic clips and 5 meter long cable EM700 is user
friendly and the broad frequency range ensures high quality and smooth audio
transmission. 48 V Phantom Power feed assures long term performance.

Metal Alaşım / Metal Alloy
Yoga

DM630 DİNAMİK MİKROFON / DM630 DYNAMIC MICROPHONE
DM-630 Açıklama

DM-630 Description

DM630 Dynamic Microphone çok yönlü kullanım sunan, her türlü el mikrofonu
ihtiyacını karşılayan pratik ve dayanıklı bir mikrofonudur. Alıcı tipinin unidirectional
(tek yönlü) cardioid olması sayesinde ses kaynağı dışındaki reverberasyonu minimize
ederek temiz bir ses iletimi sağlar. Metal alaşım gövdesi sayesinde dayanıklıdır.
Üzerindeki açma kapama anahtarı sayesinde istendiğinde devreye alınabilir. DM630
Dynamic Microphone taşıma çantası ile birlikte sunulmaktadır. Taşıma çantası içinde
bulunan tutacak ve kablosu da ürüne dahildir.
Teknik Bilgiler / Technical Specifications

DM-630

Mikrofon Tipi / Microphone Type

Dinamik / Dynamic

Yönsel Karakteristiği / Pickup Pattern

Tek yöne / Unidirectional

Empedans / Impedance

600-Ohm

Frekans Aralığı / Frequency Range

50 Hz - 13 kHz

Giriş Hassasiyeti / Input Sensitivity

-53 dB +/- 3 dB

Çalışma Voltajı / Power DC

9~52V

Gövde Materyali / Body Material

Metal Alaşım / Metal Alloy

Kablo Uzunluğu / Cable Length

4,5 metre/6 mm

Ağırlık / Weight

300 gr

Marka / Brand

Spekon

DM630 is a practical and robust hand microphone, which provides versatile areas of
usage and meets all hand type microphone needs. The unidirectional cardioid pickup
pattern minimizes unwanted reverberation. The metal alloy body ensures resistance
to hard outdoor conditions. The On/Off switch allows the microphone to be turned off
when not in use and vice versa. DM630 Dynamic Microphone is offered in its plastic
carrier bag. The microphone holder and the 4,5 meter cable are included with the
product

EM702 TAVANA ASILIR KORO MİKROFONU / EM702 CEILING MICROPHONE
EM702 Açıklama

EM702 Description

EM702 Ceiling Microphone, tiyatro, koro ve sahne çalışmaları gibi uzaktan ses
kaydı alınması gereken mekanlarda kullanıma uygun, sağlam yapılı condenser tipi,
omni-directional (her yöne) alıcılı tavandan sarkıt mikrofondur. 48 V Fantom Power
beslemeli çalıştığı için uzun süreli çalışmalara uygundur.
Teknik Bilgiler / Technical Specifications

EM-702

Mikrofon Tipi / Microphone Type

Condenser

Yönsel Karakteristiği / Pickup Pattern

Her yöne / Omni-directional

Empedans / Impedance

180 Ohm +/- %20

Frekans Aralığı / Frequency Range

50 Hz - 18 kHz

Giriş Hassasiyeti / Input Sensitivity

-65dB +/- 3dB

Çalışma Voltajı / Power DC

9~52V

Gövde Materyali / Body Material

Metal Alaşım / Metal Alloy

Kablo Uzunluğu / Cable Length

5m

Marka / Brand

Yoga

EM702 Ceiling Microphone is a condenser, omni-directional ceiling microphone
suitable for use at theaters, chorus and stage works and similar activities where long
distance location recording is required. 48 V Phantom Power feed assures long term
performance.
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Hoparlörler
Speakers

HoparlörlerSpeakers
Dahili HoparlörlerSpeakers
Harici HoparlörlerSpeakers
Volum KontrollerSpeakers

MNT SERİSİ DUVAR HOPARLÖRÜ / MNT SERIES WALL SPEAKER
MNT SERİSİ Açıklama

MNT SERIES Description

• PA sistemlerde fon müziği ile anons amaçlı kullanılabilir
• 2 yollu yüksek kaliteli hoparlör
• Duvar tipi, sıva üstü, hareketli bağlantı ayağı
• Dik veya yatay monte edilebilir
• Bas-bırak yaylı kablo bağlantı klemensi sayesinde kolay montaj
• Gövde plastik, ön tel sac perfore

• Suitable for BGM (background music) and announcement in PA systems
• 2-way high quality speaker
• Wall type, surface mounted, moving support bracket
• Can be mounted vertically or horizontally
• Easy installation with jack spring push-release connector terminal
• Body plastic, front perforated wire plate

Teknik Bilgiler

MNT3T

MNT5T

MNT6T

Güç / Power (Seçilebilir-Selectable)

2,5 / 5 / 10 W

2,5 / 5 / 10 W

10 / 15 / 20 / 30 W

Empedans / Impedance

100 V

100 V

100 V

SPL (1 W/m)

70 dB

72 dB

73 dB
100-16000 Hz

Frekans Aralığı / Frequency Range

120-16000 Hz

110-16000 Hz

Hammadde / Material

Plastik/Plastic

Plastik/Plastic

Plastik/Plastic

Hoparlör Ölçüsü / Diameter

100 mm HF+tweeter

130 mm HF+tweeter

160 mm HF+tweeter

Boyutlar / Dimensions

191x139 mm

230x168 mm

253x182 mm

Renk / Color

Siyah, Beyaz/Black, White

Siyah, Beyaz/Black, White

Siyah, Beyaz/Black, White

Marka / Brand

Mikafon

Mikafon

Mikafon

MNT SERİSİ DUVAR HOPARLÖRÜ / MNT SERIES WALL SPEAKER
OUT SERİSİ Açıklama

OUT SERIES Description

• PA sistemlerde fon müziği ile anons amaçlı kullanıma uygun
• 2 yollu yüksek kaliteli hoparlör
• Dış ortamda kullanıma uygundur
• Duvar tipi, sıva üstü hareketli bağlantı ayağı
• 6 mm kalınlıkta sağlam plastik gövde
• Ön tel perfore alüminyum

• Suitable for BGM (background music) and announcement in PA systems
• 2-way high quality speaker
• Suitable for outdoor use
• Wall type, surface mounted, moving support bracket
• 6 mm thick sturdy plastic body
• Front perforated wire aluminum

Teknik Bilgiler

OUT 4T

OUT 5T

OUT 6T

Güç / Power
(Seçilebilir-Selectable

2 W - 4 W - 8 W - 16 W
100W Max. Power

2 W - 4 W - 8 W - 16 W
140W Max. Power

4 W - 8 W - 16 W - 32
180W Max. Power

Empedans / Impedance

8-Ohm

8-Ohm

8-Ohm

Hassasiyet / Sensitivity

88 dB

88 dB

88 dB

Frekans Aralığı / Frequency
Range

80 Hz - 20 kHz

80 Hz - 20 kHz

80 Hz - 20 kHz

Hoparlör Çapı / Diameter

10 cm

13 cm

16 cm

Hammadde / Material

Plastik/Plastic

Plastik/Plastic

Plastik/Plastic

Renk / Color

Beyaz, Siyah/White, Black Beyaz, Siyah/White, Black

Beyaz, Siyah/White, Black

Ölçüler / Dimensions

302x196x193 mm

302x196x193 mm

302x196x193 mm

Ağırlık / Weight

2.7 kg.

2.7 kg.

2.7 kg.

Marka / Branda

Spekon

Spekon

Spekon

DVR-5T DUVAR HOPARLÖRÜ / DVR-5T WALL SPEAKER
DVR-5T Açıklama

DVR-5T Description

• PA sistemlerde fon müziği ile anons amaçlı kullanıma uygun
• Bas-bırak yaylı kablo bağlantı klemensi sayesinde kolay montaj
• Şık tasarım, sağlam sert plastik gövde
• Duvara yatay şekilde monte edilebilir

• Suitable for BGM (background music) and announcement in PA systems
• Easy installation with jack spring push-release connector terminal
• Elegant design, sturdy hard plastic body
• Horizontal wall mount

Teknik Bilgiler

ÜRÜN KODU

Güç / Power

1,5 W - 3 W - 6 W

Voltaj / Voltage

100 V hat trafolu/line transformer

Hassasiyet / Sensitivity

91 dB

Frekans Aralığı / Frequency Range

90 Hz - 16 kHz

Hoparlör Çapı / Speaker Diameter

13 cm

Hammadde / Material

Plastik/Plastic

Renk / Color

Beyaz/White

Ölçüler / Dimensions

228x173x87 mm

Ağırlık / Weight

0.8 kg.

Marka / Brand

Spekon

R

MULTI 5T DUVAR HOPARLÖRÜ / MULTI 5T WALL SPEAKER
MULTI 5T Açıklama

MULTI 5T Description

• PA sistemlerde fon müziği ile anons amaçlı kullanıma uygun
• Şık tasarım, sağlam sert plastik gövde
• Duvara yatay şekilde monte edilebilir
• Ayrılabilir, plastik duvar bağlantı ayağı
• Bas-bırak yaylı kablo bağlantı klemensi sayesinde kolay montaj

• Suitable for BGM (background music) and announcement in PA systems
• Elegant design, sturdy hard plastic body
• Can be mounted horizontally
• Detachable plastic wall mounting bracket
• Easy installation with jack spring push-release connector terminal

Teknik Bilgiler

MULTI 5T

Güç / Power

10 W

Empedans / Impedence

100 V

Hassasiyet / Sensitivity

66 dB

Frekans Aralığı / Frequency Range

110 Hz - 15 kHz

Hoparlör Çapı / Speaker Diameter

2x12 cm

Hammadde / Material

Plastik/Plastic

Renk / Color

Beyaz/White

Ölçüler / Dimensions

180x150x210 mm

Ağırlık / Weight

1.4 kg.

Marka / Brand

Spekon

BALL 5T TAVAN HOPARLÖRÜ / BALL 5T CEILING SPEAKER
BALL 5T Açıklama

BALL 5T Description

• PA sistemlerde fon müziği ile anons amaçlı kullanıma uygun
• Yüksek tavanlı ve açık alanlar için ideal
• Tavandan sarkıtma, küre şeklinde omni-directional yönlendirmeli
• Çıkış kablosu sayesinde yüksekliği tavana göre ayarlanabilir

• Suitable for BGM (background music) and announcement in PA systems
• Ideal for high ceilings and open space environments
• Ceiling mounted, ball shaped, omni-directional dispersion
• The cable length can be adjusted according to the height of the ceiling

Teknik Bilgiler

BALL 5T

Güç / Power

10 W

Empedans / Impedence

8-Ohm

Hassasiyet / Sensitivity

65 dB

Frekans Aralığı / Frequency Range

90 Hz - 15 kHz

Hoparlör Çapı / Speaker Diameter

13 cm

Hammadde / Material

ABS Plastik/ABS Plastic

Renk / Color

Beyaz/White

Ölçüler / Dimensions

180x130 Mm

Ağırlık / Weight

1 kg.

Marka / Brand

Spekon

PCB SERİSİ DUVAR HOPARLÖRÜ / PCB SERIES WALL SPEAKER
PCB SERİSİ Açıklama

PCB SERIES Description

• PA sistemlerde fon müziği ile anons amaçlı kullanıma uygun
• Duvar tipi, sıva üstü, gövde plastik, ön tel metal perfore
• Dik veya yatay montaj edilebilir, 2 vida ile kolay montaj
• Yüksek kaliteli 2 yollu hoparlör

• Suitable for BGM (background music) and announcement in PA systems
• Wall type, surface mounted, plastic body, perforated wire metal front
• Can be mounted vertically or horizontally, easy installation with only 2 screws
• High quality 2-way speaker

Teknik Bilgiler

PCB6T

PCB10T

Güç / Power (Seçilebilir-Selectable)

2,5 / 5 / 10 W

2,5 / 5 / 10 W

Empedans / Impedance

8-Ohm

8-Ohm

SPL (1 W/m)

68 dB

72 dB

Frekans Aralığı / Frequency Range

80-18000 Hz

80-18000 Hz

Hammadde / Material

Plastik /Plastic

Plastik /Plastic

Hoparlör Markası /

Sammi

Sammi

Boyutlar / Dimensions

330x88x200 mm

330x88x200 mm

Ağırlık / Weight

1.3 kg.

1.4 kg.

Renk / Color

Siyah, Beyaz, Gri
Black, White, Gray

Siyah, Beyaz, Gri
Black, White, Gray

Marka / Brand

Mikafon

Mikafon

HP SERİSİ YASSI BORULU HOPARLÖR / HP SERIES FLAT HORN SPEAKER
HP SERİSİ Açıklama

HP SERIES Description

• Açık alanda kullanıma uygun
• Uzun mesafeli ses aktarımı
• ABS plastik gövdeli
• Sağlam metal duvar bağlantı ayağı
• Yassı borulu hoparlör

•Suitable for use at open space environments
• Long distance dispersion
• ABS plastic body
•Robust metal wall mounting U bracket
• Flat horn speaker
Technical Specifications

HP35S

HP75S

HP35ST

HP75ST

Ölçüler / Dimensions

35 x 21 x 33 cm

35 x 21 x 33 cm

35 x 21 x 33 cm

35 x 21 x 33 cm

Güç / Power

35 W

75 W

35 W

75 W

Empedans / Impedance

8 veya 16-Ohm/8 or
16-Ohms

8 veya 16-Ohm/8 or
16-Ohms

100 V

100 V

S.P.L.(1 W/m)

112 dB

126 dB

112 dB

126 dB

Frekans Aralığı/Frequency Range

130-10000 Hz

100-10000 Hz

130-10000 Hz

130-10000 Hz

Ağırlık/Weight

2,5 kg.

3,65 kg.

2,5 kg.

3,65 kg.

Driver Markası/Driver Brand

Sammi

Sammi

Sammi

Sammi

Marka/Brand

Mikafon

Mikafon

Mikafon

Mikafon

W SERİSİ ALÜMİNYUM BORULU HOPARLÖR / W SERIES ALUMINUM HORN SPEAKER
W SERİSİ Açıklama

W SERIES Description

• Açık alanda kullanıma uygun
• Uzun mesafeli ses aktarımı
• Alüminyum gövde
• 4 mm. kalınlıkta sağlam duvar bağlantı ayağı
• Kolay montaj, ekonomik

• Suitable for use at open space environments
• Long distance dispersion
• Aluminum body
• 4 mm. thick robust wall mounting U bracket
• Easy installation, cost effective

Teknik Bilgiler

W12-35

W20-75

W12-35T

W20-75T

Çap/Diameter

40 cm

51 cm

40 cm

51 cm

Güç / Power

35 W

75 W

35 W

75 W

Empedans / Impedance

8 veya 16-Ohm/
8 or 16-Ohms

8 veya 16-Ohm/
8 or 16-Ohms

100 V

100 V

S.P.L.(1 W/m)

114 dB

128 dB

112 dB

126 dB

Frekans Aralığı/Frequency Range 130-10000 Hz

180-6000 Hz

130-10000 Hz

180-6000 Hz

Ağırlık/Weight

2,7 kg

3.85 kg

3 kg

4,35 kg

Driver Markası/Driver Brand

Sammi

Sammi

Sammi

Sammi

Marka/Brand

Mikafon

Mikafon

Mikafon

Mikafon

TH4A-4 ALUMINUM HORN SPEAKER / TH4A-4 ALÜMİNYUM BORULU HOPARLÖR
TH4A-4 Açıklama

TH4A-4 Description

• Yüksek güç ihtiyacı olan ortamlarda kullanıma uygun
• 4 adet 75 W 16-Ohm Sammi marka unit driver sayesinde yüksek ses seviyeleri
• Fiziksel yapısı sayesinde uzun mesafelere ses iletimi
• Dış ortamlarda korozyona karşı dayanıklı alüminyum gövde
• Askı aparatı dahil

• Suitable for use at high power demanding environments
• High volume ensuring 4 pieces of 75 W 16-Ohm Sammi branded unit drivers
• Long distance dispersion due to physical construction
• Aluminum body resistant against outdoor corrosion
• Bracket included

Teknik Özellikler/Technical Specifications

TH4A - 4

Çap/Diameter

45 cm

Güç / Power

4 x 75 W

Empedans / Impedance

4-Ohm

S.P.L.(1 W/m)

132 dB

Frekans Aralığı/Frequency Range

150 Hz - 6 kHz

Hassasiyet / Sensitivity

90 dB

Hammadde / Material

Alüminyum / Aluminum

Ağırlık / Weight

3,2 kg

Renk / Color

Gri / Gray

Driver Markası / Driver Brand

Sammi

Marka / Brand

Mikafon

DS-637 DUVAR HOPARLÖRÜ / DS-637 WALL SPEAKER
DS-637 Açıklama
• EN-54-24 sertifika ve rapora sahip
• PA sistemlerde fon müziği ile anons amaçlı kullanıma uygun
• 2 yollu yüksek kaliteli hoparlör
• Duvar tipi
• Plastik gövdeli, ön tel perfore sac, sağlam yapı
• Dikey monte edilebilir
• Seçilebilir güç çıkışı/watt değerleri özelliği

DS-637 Description
• EN-54-24 certificated with reports
• Suitable for BGM (background music) and announcement in PA systems
• 2-way high quality speaker
• Wall type
• Plastic body, perforated wire plate front, sturdy construction
• Can be mounted vertically
• Selectable power output/watt levels

Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri
Standardı Sertifikalı Hoparlörler

Teknik Özellikler/Technical Specifications

DS-637

Güç / Power (Seçilebilir-Selectable)

3W-6W

Empedans / Impedance (line transformer)

70 V - 100 V

Hassasiyet / Sensitivity

91 dB

Frekans Aralığı / Frequency Range

90 Hz - 16 kHz

Hoparlör Çapı / Speaker Diameter

16 cm

Hammadde / Material

Plastik / Plastic

Renk / Color

Beyaz / White

Ölçüler / Dimensions

275x200x105 mm

Ağırlık / Weight

1.0 kg.

Marka / Brand

Enorm

DS-706 FLAT HORN SPEAKER / DS-706 YASSI BORULU HOPARLÖR
DS-706 Açıklama
• EN-54-24 sertifika ve rapora sahip
• PA sistemlerde fon müziği ile anons amaçlı kullanıma uygun
• Duvar tipi sağlam gövdeli, dış ortam hoparlörü
• Korozyona karşı dayanıklı alüminyum bağlantı ayağı
• Seçilebilir güç çıkışı/watt değerleri özelliği

DS-706 Description
• EN-54-24 certificated with reports
• Suitable for BGM (background music) and announcement in PA systems
• Wall type, sturdy outdoor speaker
• Aluminum U bracket, resistant against outdoor corrosion
• Selectable power output/watt levels

Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri
Standardı Sertifikalı Hoparlörler

Teknik Özellikler/Technical Specifications

DS-706

Güç / Power (Seçilebilir-Selectable)

3.75 W - 7.5 W - 30 W

Empedans / Impedance

100 V hat trafolu
(line transformer) 8-Ohm

Hassasiyet / Sensitivity

110 dB

Frekans Aralığı / Frequency Range

300 Hz - 8000 Hz

Hoparlör Çapı / Speaker Diameter

25 cm

Hammadde / Material

Plastik, alüminyum bağlantı ayağı /
Plastic, aluminum bracket

Renk / Color

Beyaz / White

Ölçüler / Dimensions

205x285x280 mm

Ağırlık / Weight

0.7 kg.

Marka / Brand

Enorm

DS-622C TAVAN HOPARLÖRÜ / DS-622C CEILING SPEAKER
DS-622C Açıklama

• EN-54-24 sertifika ve rapora sahip
• PA sistemlerde fon müziği ile anons amaçlı kullanıma uygun
• Alçıpan tipi, komple metal, tavan hoparlörü
• Arkası metal kapaklı (RAL3000)
• Komple porselen giriş klemensler
• 150°C termik sigortalı
• Seçilebilir güç çıkışı/watt değerleri özelliği

DS-622C Description

• EN-54-24 certificated with reports
• Suitable for BGM (background music) and announcement in PA systems
• Plasterboard type, full metal body ceiling speaker
• Metal back lid (RAL3000)
• Full porcelain input connectors
• 150°C thermal fuse
• Selectable power output/watt levels

Not: DS-622C Komple Metal DS-609C ise
dış kasa plastik, arka kasa metaldir.
Note: DS-622C is all-metal; DS-609C outer
case is plastic, back of the case is metal.

Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri
Standardı Sertifikalı Hoparlörler

Teknik Özellikler/Technical Specifications

DS-622C

DS-609C

Güç / Power (Seçilebilir-Selectable)

3W-6W

3W-6W

Empedans / Impedance

100 V hat trafolu
100 V line transformer

100 V hat trafolu
100 V line transformer

Hassasiyet / Sensitivity

91 dB

91 dB

Frekans Aralığı / Frequency Range

90 Hz - 16 kHz

90 Hz - 16 kHz

Hoparlör Çapı / Speaker Diameter

13 cm (5”)

13 cm (5”)

Hammadde / Material

Metal

Plastik & Metal

Renk / Color

Beyaz / White

Beyaz / White

Ölçüler / Dimensions

178x90 mm

178x90 mm

Ağırlık / Weight

0.6 kg.

0.6 kg.

Marka / Brand

Enorm

Enorm

DS-619 SIVA ÜSTÜ TAVAN HOPARLÖRÜ / DS-619 SURFACE MOUNTED CEILING SPEAKER
DS-619 Açıklama

• EN-54-24 sertifika ve rapora sahip
• PA sistemlerde fon müziği ile anons amaçlı kullanıma uygun
• Sıva üstü tavan hoparlörü
• Komple plastik gövde, şık tasarım, kolay montaj
• 150°C termik sigortalı
• Seçilebilir güç çıkışı/watt değerleri özelliği

DS-619 Description

• EN-54-24 certificated with reports
• Suitable for BGM (background music) and announcement in PA systems
• Surface mounted ceiling speaker
• Full plastic body, elegant design, easy installation
• 150°C thermal fuse
• Selectable power output/watt level

Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri
Standardı Sertifikalı Hoparlörler

Teknik Özellikler/Technical Specifications

DS-619

Güç / Power (Seçilebilir-Selectable)

3W-6W

Empedans / Impedance

100 V hat trafolu
100 V line transformer

Hassasiyet / Sensitivity

91 dB

Frekans Aralığı / Frequency Range

90 Hz - 16 kHz

Hoparlör Çapı / Speaker Diameter

13 cm (5”)

Hammadde / Material

Plastik / Plastic

Renk / Color

Beyaz / White

Ölçüler / Dimensions

18 x 7 cm

Ağırlık / Weight

0.7 kg.

Marka / Brand

Enorm

H SERİSİ TAVAN HOPARLÖRÜ / H SERIES CEILING SPEAKER
H SERİSİ Açıklama
• PA sistemlerde fon müziği ile anons amaçlı kullanıma uygun
• Şık tasarımlı, yüksek kaliteli sıva altı tavan hoparlörü
• Plastik gövde, ön perfore sac ile sağlamlaştırılmıştır.
• Seçilebilir güç çıkışı/watt değerleri özelliği

H SERIES Description
• Suitable for BGM (background music) and announcement in PA systems
• High quality flush mounted ceiling speaker with elegant design
• Plastic body supported with wire plate at the front
• Selectable power output/watt levels
Teknik Özellikler/Technical Specifications

H101

H131

H161

H201

Güç / Power (Seçilebilir-Selectable)

2,5 / 5 / 10 W

2,5 / 5 / 10 W

2,5 / 5 / 10 W

10 / 15 / 20 / 30 W

Empedans / Impedance

100 V

100 V

100 V

100 V

SPL (1 W/m)

65 dB

72 dB

72 dB

73 dB

Frekans Aralığı / Frequency Range

120-18000 Hz

100-18000 Hz

95-18000 Hz

80-18000 Hz

Hoparlör Çapı / Speaker Diameter

İç (inner) 13 cm Dış
(outer) 17 cm

İç (inner) 17 cm
Dış (outer) 21 cm

İç (inner) 20 cm Dış
(outer) 24 cm

İç (inner) 24 cm Dış
(outer) 28 cm

Hammadde / Material

Plastik / Plastic

Plastik / Plastic

Plastik / Plastic

Plastik / Plastic

Ağırlık / Weight

0.7 kg.

0.9 kg.

1 kg.

1.3 kg.

Marka / Brand

Mikafon

Mikafon

Mikafon

Mikafon

PROJECT SERİSİ TAVAN HOPARLÖRÜ / PROJECT SERIES TWO WAY CEILING SPEAKER
PROJECT SERİSİ Açıklama
• PA sistemlerde fon müziği ile anons amaçlı kullanıma uygun
• Şık tasarımlı, yüksek kaliteli, 2 yollu koaksiyel sıva altı tavan hoparlörü
• Sert plastik gövde ve sac ön koruma teli ile çok sağlam yapı
• Bas-bırak yaylı kablo bağlantı klemensi sayesinde kolay montaj

PROJECT SERIES Description
• Suitable for BGM (background music) and announcement in PA systems
• High quality, 2-way, coaxial, flush mounted ceiling speaker with elegant design
• Very sturdy with hard plastic body and protective wire plate at the front
• Easy installation with jack spring push-release connector terminal
Teknik Özellikler/Technical Specifications

PROJECT 4T

PROJECT 5T

PROJECT 6T

PROJECT 8T

Güç / Power

20 W

100 W

160 W

180 W

Empedans / Impedance

8-Ohm 100 V
5/2.5 W Trafolu

8-Ohm 100 V 10/5/2.5
W Trafolu

8-Ohm 100 V
30/20/10/5 W Trafolu

8-Ohm 100 V
30/20/10/5 W Trafolu

Frekans Aralığı / Frequency Range

90 Hz - 20 kHz

85 Hz - 19 kHz

75 Hz - 19 kHz

60 Hz - 19 kHz

Hassasiyet / Sensitivity

88 dB

88 dB

88 dB

88 dB

Hoparlör Çapı / Speaker Diameter

10 cm

13 cm

16 cm

20 cm

Ölçüler / Dimensions

İç (inner) 13,3 cm
Dış (outer) 17 cm

İç (inner) 17 cm Dış İç (inner) 20 cm Dış
(outer) 20 cm
(outer) 23 cm

İç (inner) 24 cm Dış
(outer) 28 cm

Hammadde / Material

Plastik / Plastic

Plastik / Plastic

Plastik / Plastic

Plastik / Plastic

Renk / Color

Beyaz / White

Beyaz / White

Beyaz / White

Beyaz / White

Ağırlık / Weight

1 kg.

1 kg.

1.3 kg.

1.5 kg.

Marka / Brand

Spekon

Spekon

Spekon

Spekon

ST SERİSİ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI STADYUM HOPARLÖRLERİ
ST SERIES WEATHERPROOF STADIUM SPEAKERS
ST SERİSİ Açıklama

ST Serisi, stadyumlarda kullanılmak üzere geniş ve uzun mesafe ses dağılımı sağlamak
amaçlı tasarlanmış, çok yüksek çıkış güçlerine uygun ve hava koşullarına dayanıklı
2-yollu hoparlörlerden oluşur. ST Serisindeki ürünler montaj için 3 adet uçurtma aparatı
ve 12 adet paslanmaz çelikten cıvata ile sunulmaktadır. Serideki tüm hoparlörler
Uluslararası Koruma Değerlendirmesi, IP 55 kodunun gereksinimlerini karşılamaktadır.

ST SERIES Description

ST Series are comprised of weatherproof, wide-dispersion, two-way loudspeaker
systems for very high output and longer throw applications, specifically for use in
stadiums. 3 suspending bars for installation and 12 stainless steel bolts are included
to the products. All loudspeakers in the ST Series meet the requirements of IP 55 code
(International Protection Rating).
Teknik Özellikler/
Technical Specifications

ST-800-8C

ST¬800¬8

ST-800-12C

ST-800-12

ST-800-15C

ST-800¬15

Frekans Cevabı 10 dB /
Frequency Response 10 dB

80 Hz + 20000 Hz

90 Hz + 15000 Hz

70 Hz + 15000 Hz

90 Hz + 15000 Hz

60 Hz + 18000 Hz

80 Hz + 18000 Hz

Max SPL @ 1m

121 dB

119 dB

128 dB

127 dB

132 dB

130 dB

Yatay kapsama açısı /
Horizontal coverage angle

60

60

60

45

60

45

Dikey kapsama açısı /
Vertical coverage angle

60

60

60

45

60

45

Sistem Hassasiyeti /
System Sensitivity

102 dB

101 dB

101 dB

102 dB

108 dB

104 dB

Nominal Empedans /
Nominal Impedance

8Ω

8Ω

8Ω

8Ω

8Ω

8Ω

Güç Kapasitesi / Power
Handling

300 W

120 W

450 W

250 W

650 W

350 W

Maksimum Güç Kapasitesi /
Peak Power Handling

1200 W

480 W

1800 W

500 W

2600 W

1400 W

Korumalar / Protections

Dynamic

Dynamic

Dynamic

Dynamic

Dynamic

Dynamic

Geçiş Frekansları /
Crossover frequencies

1700 Hz

1800 Hz

1400 Hz

2100 Hz

1100 Hz

1100 Hz

Kompresör Sürücüsü /
Compression Driver

1” HF driver, 1.35” voice
coil

1” HF driver, 1.35”
voice coil

1” HF driver, 1.75”
voice coil

1” HF driver, 1.75”
voice coil

1.4” HF driver, 2.5”
voice coil

1.4” HF driver, 3”
voice coil

Nominal Empedans /
Nominal Impedance

8Ω

8Ω

8Ω

8Ω

8Ω

8Ω

Input Power Rating

50 W AES / 100 W MAX

25 W AES / 50 W MAX

50 W AES / 100 W
MAX

40 W AES / 80 W
MAX

150 W AES / 300
W MAX

75 W AES / 150 W
MAX

Hassasiyet / Sensitivity

102 dB

100 dB

102 dB

101 dB

106 dB

103 dB

Woofer

8” woofer, 2” coil

8” woofer, 2” coil

12” woofer, 3” coil

12” woofer, 2” coil

15” woofer, 3” coil

15” woofer, 3” coil

Nominal Empedans /
Nominal Impedance

8Ω

8Ω

8Ω

8Ω

8Ω

8Ω

Input Power Rating

250W AES / 500 W
MAX

95W AES / 190 W
MAX

400W AES / 800 W
MAX

210 W AES / 420 W
MAX

500W AES / 1000
W MAX

275W AES / 500
W MAX

Hassasiyet / Sensitivity

97 dB

95 dB

98,5 dB

96 dB

100 dB

99 dB

Uzunluk / Height

325 mm / 12.79 inch

325 mm / 12.79 inch

450 mm / 17.71 inch

450 mm / 17.71 inch

535 mm / 18.22
inch

535 mm / 18.22
inch

Genişlik / Width

325 mm / 12.79 inch

325 mm / 12.79 inch

450 mm / 17.71 inch

450 mm / 17.71 inch

535 mm / 18.22
inch

535 mm / 18.22
inch

Derinlik / Depth

345 mm / 13.58 inch

345 mm / 13.58 inch

670 mm / 26.37 inch

670 mm / 26.37 inch

765 mm / 17.04
inch

765 mm / 17.04
inch

Ağırlık / Weight

18.5 kg / 40.78 lbs

16 kg / 35.27 lbs

26 kg / 57.32 lbs

35 kg / 77.16 lbs

29 kg / 63.93 lbs

32.5 kg / 71.65 lbs

Kabin Materyali / Cabinet
Material

Cam elyafı ile
güçlendirilmiş plastik /
Glass fiber reinforced
plastics

Cam elyafı ile
güçlendirilmiş plastik /
Glass fiber reinforced
plastics

Cam elyafı ile
güçlendirilmiş
plastik / Glass fiber
reinforced plastics

Cam elyafı ile
güçlendirilmiş
plastik / Glass fiber
reinforced plastics

Cam elyafı ile
güçlendirilmiş
plastik / Glass fiber
reinforced plastics

Cam elyafı ile
güçlendirilmiş
plastik / Glass fiber
reinforced plastics

Donanım / Hardware

16 x M10 inserts

16 x M10 inserts

16 x M10 inserts

16 x M10 inserts

16 x M10 inserts

16 x M10 inserts

Izgara / Grille

Custom perforated
aluminum grille with
open cell fiber and water
repellent woven fabric
backing

Custom perforated
aluminum grille with
open cell fiber and
water repellent woven
fabric backing

Custom perforated
aluminum grille
with open cell fiber
and water repellent
woven fabric backing

Custom perforated
aluminum grille
with open cell fiber
and water repellent
woven fabric backing

Custom perforated
aluminum grille
with open cell fiber
and water repellent
woven fabric
backing

Custom perforated
aluminum grille
with open cell fiber
and water repellent
woven fabric
backing

Renk / Colour

Gri / Grey

Gri / Grey

Gri / Grey

Gri / Grey

Gri / Grey

Gri / Grey

HSA SERİSİ SES AYAR KONTROLÜ / HSA SERIES VOLUME CONTROL
HSA SERİSİ Açıklama

HSA SERIES Description

Sıva altı anahtar kasasına uygun, 12 kademeli ses ayarı, anons esnasında
volüm kapalı olsa dahi devreyi açarak hoparlörün çalışmasını sağlayan röleli,
plastik gövdeli hoparlör ses ayar kontrolü. (Opsiyonel sıva üstü kasa K1)

Suitable for flush-mounted switchboard, 12 steps volume adjustment, plastic body
speaker volume level control with relay. Even if the volume is set to off at the time
of announcement turns the circuit on to activate the speaker. (Optional surface
mounted board K1)

Teknik Bilgiler / Technical Data

HSA1VR

HSA1V

HSA3VR

HSA3V

Güç / Power

15 W

15 W

100 V

15 W

Voltaj / Voltage

100 V

100 V

85x85 mm

100 V

Ölçüler / Dimensions

85x85 mm

85x85 mm

85x85 mm White

85x85 mm

Renk / Color

Beyaz/White

Beyaz/White

24 V DC Besleme/Feed

Beyaz

Kontak / Contact

24 V DC Besleme/Feed

-

24 V DC Besleme / Feed

-

Marka / Brand

Mikafon

Mikafon

Mikafon

Mikafon

HSC SERİSİ KANAL SEÇİCİ / HSC SERIES CHANNEL SELECT
HSC SERIES Description

HSC SERİSİ Açıklama
HSC6 Açıklama
Sıva altı anahtar kasasına uygun 6 kademeli müzik kanal seçici, pratik çıkabilen
bağlantı konnektörü ile kolay montaj sağlar. Sıva altı montaj. (Opsiyonel sıva
üstü kasa K1)

HSC6 Description
Suitable for flush-mounted switchboard, 6 step music channel selector, easy
mounting due to practically removable connector. Flush-mounted installation.
(Optional surface mounted board K1)

HSC6R Açıklama
6 kademeli müzik kanal seçici. Acil anons esnasında seçici hangi kanalda olursa
olsun, hoparlörün arkasında röleli volüm kontrolü varsa de kontrolü açarak
hoparlörün ful çalışmasını sağlayan röleli, plastik gövdeli hoparlör kanal seçici.
Sıva altı anahtar kasasına uygun. Sıva altı montaj (sıva üstü kasa opsiyonel K1)

HSC6R Description
6 step music channel selector. During emergency announcement, if the speaker
has relay volume control, the plastic body relay speaker channel selector turns
the relay on to fully activate the speaker. Suitable for flush-mounted switchboard.
Flush-mounted installation. (Optional surface mounted board K1)

Teknik Bilgiler / Technical Data

HSC6

HSC6R

Güç / Power

Yok/None

Yok/None

Empedans / Impedance

8-Ohm 100 V

8-Ohm 100 V

Ölçüler / Dimensions

85x85 mm

85x85 mm

Renk / Color

Beyaz/White

Beyaz/White

Kontak / Contact

-

24 V DC Besleme/Feed

Marka/Brand

Mikafon

Mikafon

HSK3VR SES AYAR KONTROLÜ VE KANAL SEÇİCİ / HSK3VR VOLUME & SELECT CONTROL
HSK3VR Description

HSK3VR Açıklama
HSK3VR Ses Ayar Kontrolü Ve Kanal Seçici’de HSA ses ayar kontrolü ve HSC
kanal seçici serilerindeki ürünlerin özellikleri tek bir çerçeve içinde bir araya
getirilmiştir. Sıva altı anahtar kasasına uygundur, opsiyonel sıva üstü kasa K1
ile de kullanılabilir.
12 step ses ayarı ve 6 step müzik kanal seçici özellikleri vardır.
Teknik Bilgiler / Technical Data

HSP1

Güç/Power

6W

Empedans/Impendance

100 V

Ölçüler/Dimensions

170X85 mm

Renk/Color

Beyaz/White

Kontak/Contact

24 V DC Besleme/Feed

Marka/Brand

Mikafon

In HSK3VR Volume & Select Control the properties of HSA Series Volume control
and HSC Series Channel Select have been assembled within one frame. Suitable
for flush-mounted switchboard, can also be used with optional surface mounted
board K1.
It has 12 steps volume control and 6 steps music channel selector
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Programlanabilir
Okul Zilleri
Programmable
School Bells

AK SERİSİ PROGRAMLANABİLİR ALARMLAR / AK SERIES PROGRAMMABLE ALARMS

AK10 SEÇİLEBİLİR MELODİLİ PROGRAMLANABİLİR OKUL ZİLİ
AK10 PROGRAMMABLE ALARM WITH SELECTABLE MELODY
AK10 Açıklama

AK Serisi Programlanabilir Alarmlar, Mikafon kalite ve güvencesiyle okullar,
fabrikalar gibi kurum ve kuruluşlarda sesli ikaz ihtiyaçlarını karşılamak üzere
geliştirilmiştir.
AK10 Seçilebilir Melodili Programlanabilir Okul Zili üzerinde yer alan 2 GB’a
kadar kapasiteye sahip SD karta uyarı melodileri wav formatında yüklenebilir.
Cihaz üzerinde yer alan seçici komütatörlerle 12 adede kadar kayıtlı ses
dosyası uyarı melodisi olarak kullanılabilir.
Seçilen uyarı zillerinin dakika dakika programlaması cihazın 2x20 ebatlarındaki
ekranı üzerinden ayrı ayrı yapılabilir. Ayrıca cihaz üzerindeki monitör hoparlör
aracılığıyla seçilen melodiyi dinleme imkanı bulunur.
220 V kontak çıkışlı AK10, bağlı bulunduğu amplifikatörü otomatik olarak
açma/kapama özelliğine sahiptir. Böylelikle cihazların sürekli açık kalması
engellenerek sistemin daha uzun ömürlü olması garanti altına alınmış olur.
AK10 Seçilebilir Melodili Programlanabilir Okul Zili üzerinde 7 farklı mesaj
kayıtlıdır:
1. Sözlü İstiklal Marşı
2. Sözsüz İstiklal Marşı
3. Radyoaktif saldırı
4. Kırmızı alarm
5. Sarı alarm
6. Deprem alarmı
7. Yangın alarmı
Bu girişler cihaz üzerinden düğmeye basarak devreye alınır. Opsiyonel olarak
bu mesajlar için kontak girişi verilebilir.

AK10 Description

AK Series Programmable Alarms have been developed under Mikafon
quality and assurance to meet the audible warning needs of facilities like
schools and factories.
Alarm melodies can be loaded in wav format onto the SD card with up to
2GB capacity on the AK10 Programmable Alarm With Selectable Melody.
The selector switches can choose among up to 12 recorded audio files to
use as alarm melody.
Seçilen uyarı zillerinin dakika dakika programlaması cihazın 2x20
ebatlarındaki ekranı üzerinden ayrı ayrı yapılabilir. Ayrıca cihaz üzerindeki
monitör hoparlör aracılığıyla seçilen melodiyi dinleme imkanı bulunur.
The selected melodies can easily be programmed minute by minute
throughout the day on the 2x20 sized screen. Moreover the selected melody
can be listened to through the monitor speaker on the device.
AK10 has a 220 V contact output, the device can turn on/off the amplifier it is
connected to, thus helps prolong the amplifier’s life.
7 different messages are recorded on the AK10 Programmable Alarm With
Selectable Melody:
1. National Anthem
2. Instrumental National Anthem
3. Radioactive attack
4. Red alarm
5. Yellow alarm
6. Deprem alarmı
7. Yangın alarmı
Bu girişler cihaz üzerinden düğmeye basarak devreye alınır. Opsiyonel
olarak bu mesajlar için kontak girişi verilebilir.

AK2 SABİT MELODİLİ PROGRAMLANABİLİR OKUL ZİLİ
AK2 PROGRAMMABLE SCHOOL BELL WITH FIXED MELODY
AK2 Açıklama

AK2 Description

AK Serisi Programlanabilir Alarmlar, Mikafon kalite ve güvencesiyle okullar,
fabrikalar gibi kurum ve kuruluşlarda sesli ikaz ihtiyaçlarını karşılamak üzere
geliştirilmiştir.

AK Series Programmable Alarms have been developed under Mikafon
quality and assurance to meet the audible warning needs of facilities like
schools and factories.

AK2 Sabit Melodili Programlanabilir Okul Zili ile öğretmen ve öğrenci uyarı
zilleri için 2 farklı melodi seçilebilir ve iki ayrı zilin gün içinde dakika dakika
programlaması 2x20 ebatlarındaki ekran üzerinden kolaylıkla yapılabilir.

With the AK2 Programmable School Bell With Fixed Melody, 2 different
melodies can be selected for teacher and student warning bells and the two
bells can easily be programmed minute by minute throughout the day on the
2x20 sized screen.

Cihazın yazılımı Hafta günleri/Hafta Sonu/Her gün seçenekleriyle detaylı
programlama yapmaya imkan verecek şekilde hazırlanmıştır, bu sayede
haftanın tüm günlerine dair programlama bir kerede kolaylıkla yapılabilir.
220 V kontak çıkışlı AK2, bağlı bulunduğu amplifikatörü otomatik olarak
açma/kapama özelliğine sahiptir. Böylelikle cihazların sürekli açık kalması
engellenerek sistemin daha uzun ömürlü olması garanti altına alınmış olur.
AK2 Sabit Melodili Programlanabilir Okul Zili, devresindeki hafıza pilleri
sayesinde elektrik kesintisi durumunda dahi önceden yapılmış olan
programlamayı hafızasında tutar.

The device’s software has been developed to allow detailed weekdays/
weekends/every day programming, this way the schedule for the whole
week can be programmed at once.
AK2 has a 220 V contact output, the device can turn on/off the amplifier it is
connected to, thus helps prolong the amplifier’s life.
Thanks to the memory batteries in its circuit, the AK2 Programmable School
Bell With Fixed Melody retains stored program even during power cut-off.

AK SERİSİ PROGRAMLANABİLİR ALARMLAR / AK SERIES PROGRAMMABLE ALARMS

AK-E USB GİRİŞLİ OKUL ZİLİ / AK-E USB INPUT SCHOOL BELL
AK2 Açıklama

AK2 Description

AK Serisi Programlanabilir Alarmlar, Mikafon kalite ve güvencesiyle okullar,
fabrikalar gibi kurum ve kuruluşlarda sesli ikaz ihtiyaçlarını karşılamak üzere
geliştirilmiştir.

AK Series Programmable Alarms have been developed under Mikafon
quality and assurance to meet the audible warning needs of facilities like
schools and factories.

AK-E USB Girişli Okul Zilinin Windows tabanlı bir bilgisayar üzerinden
erişilebilen, ürüne özel olarak geliştirilmiş, kullanımı son derece kolay olan ara
yüzü, fon müziğinden uzaktan desteğe kadar çok geniş uygulama seçenekleri
sunar.

AK-E USB Input School Bell’s user-friendly interface, which has been
developed specifically for the product, can be accessed through Windowsbased computers and enables options such as BGM (background music)
and remote support.

Cihaz üzerindeki 2GB kapasiteli SD karta (opsiyonel olarak kapasitesi
artırılabilir), cihazda dahili olarak bulunan MP3 dönüştürücü sayesinde,
formatı fark etmeksizin ses/müzik dosyaları kayıt edilebilir; her bir uyarı ziline
isim verilebilir.

Audio/music files of any format can be loaded onto the 2 GB SD card on the
device (the size of which can be increased optionally) owing to the integral
MP3 converter and each loaded melody can be renamed.

Öğretmen, öğrenci, teneffüs zilleri ve ihtiyaç duyulması halinde daha fazla
zil türü için farklı ses/müzik dosyaları ara yüzdeki ilgili sayfada listelenip
dinlenerek seçilebilir. Bir güne dair programlama, tüm özellikleri sabit tutularak
başka bir güne kopyalanabilir.
Cihazda teneffüs ya da molalar boyunca çalınacak olan fon müziği için audio
girişi, sistem aktif olduğunda devreye giren röle kontağı, audio çıkışı ve gain
kontrolü, 8 adede kadar kaydı aktive etmek için kontak girişi bulunmaktadır. Ön
yüzündeki bir anahtar ile monitör hoparlör istendiğinde devre dışı bırakılabilir,
yine ön yüzdeki aç/kapa anahtarı kullanılarak sistem tek bir hareketle tatil
moduna alınabilir.
AK-E USB Girişli Okul Zilinin yazılımında, müfredatı tarafımıza ulaştırmanız
durumunda, zil programlanmasının paket halinde direkt olarak sisteme
yüklenmesi suretiyle uzaktan destek seçeneği de mevcuttur.

Sound/music files corresponding to the teacher, student, break time bells
- and more bells if needed - can be found on the relative interface page
and monitored prior to selection. The programming of a specific day can be
copied to another day with all features kept constant.
The device has an audio input for the background music during break time,
a relay contact that is activated when the system is on, an audio output and
a gain control, and contact inputs to activate up to 8 records. A switch key
on the front panel can deactivate the monitor speaker and with the switch
of another key again on the front panel, the system can easily be put in
“holiday mode”.
AK-E USB Input School Bell’s software allows for remote support; when you
share your syllabus with our end, the programming of the bells can be loaded
to the system as a complete package.

