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q Conforme EN-55103 segundo a directiva 89/336/EMC4 

4 ESPECIFICAÇÕESA família de matrizes de comutação SW16 é constituída por 
2 dispositivos com capacidade de 16x16 canais cada. 
Podem ser empregues em múltiplos aumentando a Resposta em frequência  20Hz-20kHz ±0.5dB
capacidade quer em termos dos canais de entrada quer Ruído  -85dBA, 22Hz-22kHz
dos de saída. A versão normal de 3U 19" tem entrada/saída Diafonia  80dB, 1kHz
através de fichas XLR enquanto a versão 'M' tem 1 U e Distorção Harmónica <0.05%  a +22dBu, (20-20KHz)
entrada/saída através de fichas multipinos, vocacionando- Intermodulação <0.005% (CCIF, 0dBu)

Wa para as médias e grandes instalações. Impedância de entrada 100k
Impedância de saida 600W
Rejeição modo comum  >70dB, 20Hz-20kHz4 CARACTERÍSTICAS
Dimensões versão 'M' 1U, 400mm profund.

versão normal  3U, 370 profund.q Entradas e saídas simétricas em multipinos (versão 'M' 
Peso versão 'M'  8kgou em XLR (versão normal).

versão normal 10kgq 23 memórias EEPROM mais recuperação de perda de 
Temperatura operacional 0-40ºCalimentação

q 5 fontes de alimentação, contemplando as partes 
analógica, de comutação e digital. As características técnicas podem mudar sem aviso prévio.

Copyright ©  Acutron 1998-2003 todos os direitos reservados. q Software rápido Windows™ 98/NT4.0/2000/XP 
Larsen  é uma marca registada da Acutron Electroacustica, Ldaemulando uma interface de hardware incluído para 

aplicações mono-matriz.
q Software especial para grandes instalações disponível 
(WinSwitch), com terminais remotos e definição de grupos, 
utilizando TCP/IP em rede e permitindo temporização e 
registo de segurança.
q Não são necessários dispositivos adicionais para a 
expansão,  2 matrizes são configuráveis em 16x8 ou 8x16
q Sistema de etiquetagem simples dos canais com até 32 
caracteres
q 2 níveis de senhas de utilizador (uma de utilizador e 
outra de configurador).
q Configurações possíveis desde o dispositivo único 
(software incluído) até 80x80 (software WinSwitch)
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