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4-kanałowy wzmacniacz z DSP.

-  Wzmacniacz ze zintegrowanym DSP i modułem sieciowym
-  Motor klasy D o wysokiej efektywności 
-  Lekki zasilacz impulsowy 
-  Zmiennoprzecinkowy procesor SHARC @ 96 kHz
-  4 symetryczne wejścia sygnału audio
-  LiNET-C: 4 w pełni konfigurowalne sygnały cyfrowe przesyłane standardowym kablem CAT5
-  LINUS LIVE – sterowanie i monitorowanie pracy poprzez sieć Ethernet
-  Fabryczne presety Coda Audio na bazie filtrów FIR o liniowej charakterystyce fazowej
-  6 letnia gwarancja producenta

LINUS 10-C jest 4-kanałowym wzmacniacz ze zintegrowanym DSP, dostarczającym 10.000 W mocy 
RMS. Urządzenie zostało zaprojektowane z przeznaczeniem do wykorzystania zarówno w stałych 
instalacjach, jak i mobilnych systemach nagłośnieniowych. Wzmacniacz charakteryzuje się niewielkim 
ciężarem własnym oraz małymi wymiarami zewnętrznymi. Całość - czyli DSP o 4 wejściach i 4 
wyjściach, moduł sieciowy oraz blok wzmacniacza - mieści się w standardowej obudowie typu rack 
19”, o wysokości 2U. Duża moc wyjściowa, szerokie możliwości konfiguracyjne trybu pracy oraz 
niewielkie wymiary i ciężar urządzenia, pozwalają na zaoszczędzenie przestrzeni w szafach 
instalacyjnych lub rackach transportowych, co ostatecznie przekłada się na zredukowanie kosztów 
systemu nagłośnieniowego.

NAPĘD o topologii wyjściowej w klasie D, zapewnia dostarczanie dużej mocy przy jednoczesnym 
zachowaniu ogromnej rezerwy, co przyczynia się do znaczącej poprawy działania każdego systemu w
zakresie dynamiki oraz czystości przetwarzanego dźwięku.

JĄDRO urządzenia to zmiennoprzecinkowy procesor SHARC, zapewniający potężną moc 
obliczeniową, pozwalająca na zastosowanie wyrafinowanych algorytmów dźwiękowych. 
Zaawansowany proces przetwarzania, uwzględnia filtry IIR oraz FIR o liniowej charakterystyce 
fazowej, co pozwala na uzyskanie perfekcyjnej jakości dźwięku. Częstotliwościowo zależne limitery 
zapewniają utrzymanie dużej rezerwy mocy, swobodną pracę wzmacniacza oraz bezpieczeństwo 
systemu.

LiNET-C umożliwia transportowanie cyfrowego sygnału audio za pomocą standardowego kabla CAT5.
Do każdego wzmacniacza mogą być przesłane w ten sposób 4 cyfrowe sygnały audio, następnie 
buforowane i przesłane do kolejnego wzmacniacza. Proces przetwarzania sygnału wewnątrz 
wzmacniacza, może być wyznaczony zdalnie lub za pomocą enkodera umieszczonego na płycie 
czołowej. LiNET-C jest kompatybilny z LiNET. Jedyną różnicę stanowi tu ograniczenie liczby 
przesyłanych sygnałów cyfrowych do 4. 

LINUS LIVE – graficzny interfejs użytkownika, umożliwiający szybką i łatwą konfigurację, wyznaczanie
parametrów oraz monitorowanie pracy wzmacniacza poprzez Ethernet.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INFORMACJE OGÓLNE:
Liczba kanałów 4 wejścia (analogowe / cyfrowe) kierowane

do dowolnego z 4 wyjść  

AUDIO:
Impedancja wejścia 16 k (symetryczne)
Maks. poziom wejściowy +18 dBu
Szum wyjścia (wejście analogowe) < -112 dB (nieważony) / -115 dB (ważony - A)
Szum wyjścia (wejście cyfrowe) < -114 dB (nieważony) / -117 dB (ważony - A)
Charakterystyka częstotliwościowa 20 Hz – 20 kHz (+/-0,3 dB przy 4 Ohmy
Zniekształcenia THD+N (20 Hz – 20 kHz) < 0.009%, 8 Ohmów
Współczynnik tłumienia > 600
DSP:
Wejścia 4
Wyjścia 4
Procesor Analog Devices SHARC DSP
Częstotliwość próbkowania 96 kHz / 32 bity, zmiennoprzecinkowa
Presety 24 fabryczne + 10 użytkownika
MOC WYJŚCIOWA:
Moc szczytowa:
impuls 100Hz / 12 dB współczynnik szczytu dla  każdego kanału, tolerancja (+/-1,25%)
8 Ohmów 4 x 3200 W
4 Ohmy 4 x 5200 W
2 Ohmy 4 x 6000 W
Moc RMS:
8 Ohmów 4 x 1400 W
4 Ohmy 4 x 2200 W
2 Ohmy 4 x 2500 W
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