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Lectrosonics'e giriş

Lectrosonics'teki fanatikler, 40 yılı aşkın süredir şu felsefe ile 
hareket ederler: “Yapabildiğimiz en iyi ürünü yapmak ve 
bunu verebileceğimiz en iyi hizmetle desteklemek.” Şirket 
1971 yılında New Mexico, Albuquerque'de, Voice Projector 
ürün grubu ile kuruldu. 1970'lerin ortalarında ilk kablosuz 
mikrofon, Freedomike® ticari markasının altında ürün 
grubuna eklendi. 1970'lerin sonlarında başlayan "Mouse 
Years" yirmi yıldan fazla sürdü. Ürünler, sokak müzisyenlerin-
in taşınabilir ve ekonomik yeniden şarj edilebilir pil gücüne 
sahip ürünlere ihtiyacı olduğu New York ve San Franciso'da 
büyük ilgi gördü. New York'ta 48. caddede bulunan tüm 
müzik mağazaları ürünleri stokladı ve birkaç yıl içinde bu 
ürünlerin binlercesi tüm Manhattan'da bulunabilmeye 
başladı. Maxi Mouse'un son üretim süreci 25 Eylül 2000'de 
gerçekleşti.

1981 Ağustos ayında John Arasim liderliğindeki yeni yönetim 
ile yeni gelişen kablosuz mikrofon sistemlerinde mühenislik 
ve üretim özelliklerine vurgu yapıldı. Makine ile işleme 
özellikleri yeni fırsatların doğmasına sebep oldu ve ürün 
grubunun sağlamlığını ve çekiciliğini geliştirmek için yeni, 
makine ile işlenmiş alüminyum muhafazalar tasarlandı. 
1980'lerin başında dahili kablosuz mikrofon sistemlerine 
sahip taşınabilir PA sistemleri VP300 
 

ürünü ile başladı ve bunu birkaç yılsonra Long Ranger izledi. Dış 
mekan kullanımına çok uygun olduğu için  açık artırmacılara ve 
sokak gruplarının direktörlerine hizmet  etmek amacıyla pazarlar ve 
bayi ağları hızlı bir şekilde kuruldu. Diğer elektronik üreticileri 
başka ülkelere doğru yol alırken Lectrosonics burada kaldı çünkü 
ABD'deki önemi artmaya başlamıştı. Müşteriler, ürünlerle ilgili 
yaşadıkları sorunları iletmek için doğrudan fabrikayı arayabildikle-
rini gördüklerinde bundan çok hoşlandılar. Bu doğrudan geri 
bildirimler şirket için çok değerliydi  ve hızlı yanıt vermeye yönelik 
tutum ürün tasarımlarında da  aynı doğrultuda değişiklikler 
yapılmasını sağladı.

Sonuçta, personeldeki ürünleri sahiplenme duygusu, satıcılar ve 
müşteriler tarafından da paylaşıldı.1988'in yazında birçok yeni 
ürünün başarısı kanıtlandı, yeni pazarlara girildi ve fabrika asıl 
konumunun 15 mil kuzeyindeki Rio Rancho'ya taşındı. Televizyon 
yayıncılığı piyasası ENG ve belgesel yapımları için yeni takılabilir 
verici ve kompakt alıcıyı büyük bir istekle benimsedi ve satışlar 
hızla artmaya başladı. Mühendisler, ses sıkıştırma ve sesli görsel 
pazarları hedef alan ses işleme ekipmanları üzerinde çalışmaya 
başladı. Çok heyecanlı zamanlardı ve motivasyon en üst düzeydeydi. 
Kablosuz sistemi kullanan yayıncılar ve ENG çalışanları için

yayına girme süresi hızlandı ve haberi ilk yakalayan istasyon en 
fazla sayıda seyirciye ulaştı.

1979
Mouse ®  ürün grubu 

1988
Şirket Rio Rancho'ya
taşındı. VHF kompakt
sistem - CR185, H185

1994
LecNet ürünleri

1971
Şirket Albuquerque, New
Mexico, ABD'de kuruldu.
İlk ürünler: Ses Projektörleri
ve amplifikatörlü kürsüler

piyasaya çıktı.
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Takılabilir vericiler, müşterilerin alışkın oldukları mikronları  
kullanmaya devam edebilmelerini sağladı. Kompakt alıcılar 
ise doğrudan video kameraya monte edilebiliyordu. Başlarda 
şirket, televizyon ve sinema yapımları arasında ne kadar 
büyük bir kesişme olduğunun farkında değildi. Haberler ve 
belgeseller dış alanlar da, sinema ve televizyon dizisi 
yapımları ise çoğunlukla stüdyolarda veya en azından kontrol 
edilen ortamlarda gerçekleştiriliyordu. Yapım teknikleri farklı 
olsa da ekipmanların çoğunlukla aynı olduğunu ve müşteril-
erimizin genellikle her iki alanda da çalıştığını öğrendik. İlk 
kompakt VHF sisteminin güvenilirliği sinema yapım 
endüstrisine girişimizi sağladı. Güç kayıpları yok denecek 
kadar azdı ve ses kalitesi tamamlanmış ses bantları için 
yeterince iyiydi.

İlk ses işleme ürünü MAP (Modüler Ses İşlemcisi) sistemi 
1989 yılında piyasaya sunuldu. Bu sistem, içerisinde 
otomatik miksleme, sinyal işlemleme, logic kontrol modülleri 
ve bir kart haznesinden oluşuyordu. Bu sayede her ses 
tasarımcısı, donamını kendine göre özelleştirebiliyordu. 

1995-2002 yılları arasında makul bir büyüme gözlendi; fakat
fabrikadaki üretim ekipmanlarında genişleme ve yeni ürünler
geliştirmek amacıyla mühendislik çalışmalarında artış yaşandı.

Kablosuz IFB sistemi 1998 yılında piyasaya çıktı. Yayıncılık 
ve film yapımcılığı sektörlerinde çok fazla kullanılan bir ürün 
haline geldi. 2002 yılında ise yıllarca harcanan mühendislik 
çabalarının meyveleri toplanmaya başlandı. Digital Hybrid 
Wireless® sistemi ve DM Serisi işlemciler piyasaya giriş yaptı. 
Birkaç yıldır geliştirme aşamasında olan diğer yeni ürünlerin de 
üretimine başlandı.

Son on yılda ise dış yapımlarında ve canlı uygulamalarında 
kullanım için çeşitli minyatür vericiler, şifreli dijital kablosuz 
sistemler ve sade dijital kablosuz sistemler geliştirildi. Büyük 
çapta bir mühendislik çalışması ile geliştirilen gelişmiş dijital 
ses işlemcisi ailesi ASPEN 2009 yılında piyasaya sunuldu. 
ASPEN (Ses Sinyali İşleme Genişletme Ağı), büyük bir dijital 
matris, IP ve seri bağlantısı, kapsamlı makro programlama 
dili ve çok yönlü kontrol arayüzlerine sahip üstün teknoloji 
ürünüdür.

Lectrosonics'deki fanatikler, dijital kablosuz, ağ bağlantılı ses ve 
alan yapımları için araçları içeren birçok yeni ve çığır açan ürün 
geliştirme aşamasındalar. Her zaman olduğu gibi sizlerden bilgi 
almak bizi çok mutlu ediyor ve bizi New Mexico'daki fabrikamızda 
ziyaret etmenizi umuyoruz.

2002
Digital Hybrid Wireless
400 Seri

®

2009
ASPEN Seri DSP 

2014
Dijital Şifrelenmiş 
Kablosuz Sistem

2005
SM verici,
DMTH4 DSP Hybrid
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Taylor Guitars
 

 

David Hosler
 

* Jason Mraz Fotoğrafı. 
Bob Steshetz tarafından çekilmiş.

"Her zaman Lectrosonics'i tavsiye ederim. 
Kullandığımı tüm ekipmanlar içerisinde 
kablo kalitesine en yakın olan marka 
Lectrosonics"
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SMQV SMV

SM Serisi
Süper Minyatür Vericiler

LectroRM

Vericiler

LectroRM*
Lectrosonics SM Vericisinizi 
telefonunuzla kontrol edin

Ses Kazancı
Kanallar
Uyku Modu
Kilitleme Modu

ANDROID APP ON

*LectroRM is a 3rd party product 
and not made by Lectrosonics, Inc.

Made In The USA By A Bunch Of Fanatics

SM Serisi ailesi, yaka mikrofonu veya kafa mikrofonu 
gerektiren uygulamalar için iki farklı yapılandırmadaki süper 
küçük vericileri Digital Hybird Wireless® teknolojisine 
getiriyor. Bu vericilerin küçük boyutu, gelişmiş ses ve RF 
performansının yanında vericinin kolayca gizlenmesini sağlar. 
Su geçirmez ve ter geçirmez muhafazalar, zorlu ortamlarda 
bile güvenilir uygulama sunar.

SMV modelinde sabit bir anten ve uygulamaya bağlı olarak 
bulunmaktadır. Düşük güç ayarı daha uzun pil ömrü 
sağlarken yüksek güç ayarı daha geniş bir aralık ve güç 
düşmelerine karşı direnç sağlar.

SMQV, daha uzun pil ömrü için çift AA pilli bir modeldir. 50 
mW, sistem tasarımının vericilerden daha düşük güç çıkışı 
olmasını gerektiren bazı tiyatro uygulamalarında gereksinim-
leri karşılar.

Ayarlar ve kontrol, membran anahtarlarla ve bir LCD arayüzü 
ile basitleştirilmiştir. Birden çok işlev LCD'deki ekran

•  Maksimum dinamik aralık için akım-servo girişi 
   ve çok çeşitli mikrofon türlerinin kabul edilmesi
•  Ultra küçük boyut, LCD arayüzü ve uzaktan 
   kumanda özelliği (RM ile)
•  SMV: Değişken izole RF çıkışı, en küçük boyut
•  SMQV: Değişken izole RF çıkışı, daha uzun 
   çalıştırma süreleri için çift pil
•  Sıkıştırmasız ses ve analog alıcılarla uyumluluk 
   için Digital Hybrid Wireless®

istemleriyle başka bir düğmeye basılması gerektiğinde veya 
seçenek kilitlendiğinde hatırlatıcı olarak net bir şekilde gösterilir.

Standart 5 pinli konektör üzerindeki yenilikçi servo ön girişi, birçok 
elektret mikrofona uyum sağlaması için programlanabilir, düzenli 
voltaj sağlar. İki adet iki renkli LED, düzgün bir modülasyon için 
giriş seviyelerinin ayarlanmasını basit ve yanlışsız hale getirir. 
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  rettimsnarT kcaP-tleB llamS repuS
SSMVericiler

The SSM is available in four different frequency ranges for 

SMV SMQVSSM

Lectrosonics, kablosuz mikrofon teknolojilerinin geldiği son 
nokta olan SSM mikro bel tipi vericileri sunar.  Minyatür 
boyutlularda yüksek kaliteli ses aktarımına ihtiyaç duyan 
profesyoneller için ideal seçimdir. Bu ufak boyutlu yetenekli 
verici, uygulama esasında kolayca gizlenebilir. Üstelik 
kurulumu ve kullanımı çok kolaydır. Özellikle tiyatro, dizi/film 
prodüksiyonları ve spor programları için oldukça kullanışlıdır.

Endüstri standartı Lemo 3 pin mikrofon konnektörü 
üzerindeki yenilikçi servo bias girişi, programlanabilir  voltaj 
beslemesi sağlayarak pek çok electret mikrofon ile 
kullanılabilir. İki renkli LED uygun ekranı kolayca ayarlanır. 
Arka aydınlatmalı LCD ekranı ve memran anahtarı düşük ışık 
ortamlarında bile kullanıcı dostudur. Kızılötesi portu ile verici 
ayarları çok kısa bir süre içerisinde uyumlu alıcıdan geri 
yüklenebilir.

•    Diğer bel tipi vericilerden daha hafif ve 
     daha küçük
•    Akıllı telefon ve tabletler ile  uzaktan kontrol 
•    Digital Hybrid Wireless® teknolojisi ile 
     yüksek ses kalitesi
•    25 ve 50 mW RF gücü
•    75 MHz (3 blok) ayar aralığı
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Bel Tipi Verici

Su Geçirmez Verici
WM

A1  (470.100 - 537.575 MHz) 
B1  (537.600 - 614.375 MHz) 
C1  (614.400 - 691.175 MHz) 
D1  (691.200 - 767.975 MHz) 

LT, dünya genelinde 
kullanım için dört 
farklı frekans 
aralığında mevcuttur. 

•  75 MHz ayar alanı
•  Digital Hybrid Wireless® 
•  50 mW  RF güçü 
•  Analog alıcılıar ile uyumluluk modu
•  Servo mic girişi ve enstrumanlar için yüksek 
   empedanslı hat girişi
•  Entegre çok fonkisyonlu anahtar. Mute veya 
   talkback modları
•  Sökülebilir anten
•  RM veya akıllı telefon uygulamalarından uzaktan 
   kontrol edilebilebilir

LT, lectrosonics bel tipi vericiler içerisinde son çıkan üründür. 
By yeni verici, ödüllü "Digital Hybrid Wireless® teknolojisi, 
75 MHz geniş bant ayarı, çok fonksiyonlu butonlar, uzaktan 
kumanda edilebilme özelliği  ve işlenmiş alüminyum kasanın 
kombinasyonundan oluşmuştur.

•  Paslanmaz, sert yüzeyi ile su geçirmez, dayanıklı,
   işlenmiş alüminyum muhafaza
•  Sıkıştırmasız ses için Digital Hybrid Wireless™
   sistemi
•  RF çıkış gücü seçenekleri
•  2xAA pil gücü
•  Membran anahtarlar ve LCD arayüzü
•  RM ile uzaktan ayarlama

Yeni, su geçirmez WM vericisi, tüm ortamlarda üst düzey
dayanıklılık için özel bir kasa eklentisi ile birlikte muhteşem
ses kalitesi sağlamak amacıyla Digital Hybrid Wireless®
teknolojisine sahip SM Serisine dayanır. WM, arkadan
aydınlatmalı bir LCD, membran kontrol arayüzü ve uzun
çalıştırma süreleri için 2xAA pil gücüne sahiptir. WM, çok
fazla kanal sayısının gerekli olduğu uygulamalar için çıkış
aşamasında bir RF sirkülatörü/izolatörü ile (25 ve 50 mW)
çalışmak üzere ayarlanabilir.

LT Vericiler
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A1  (470.100 - 537.575 MHz) 
B1  (537.600 - 614.375 MHz) 
C1  (614.400 - 691.175 MHz) 
D1  (691.200 - 767.975 MHz) 

Dünya genelinde 
kullanım için, LT 
dört farklı frekans 
aralığı vardır. 

UM400a

UHF Bel Tipi Verici
LMb

100mW Bel Tipi Verici

Vericiler

LMb verici, bel tipi vericiler arasıdaki süper performanısını korurken, 
"Digital Hybrid" teknolojisini ve geniş 75 MHz'lik geniş bant aralığını 
maliyet açısından uygun seviyelerde size ulaştırır. LMa hafiftir ve 
dayanıklı olması için toz boya kaplamalı soğuk sıkma alüminyum-
dan yapılmıştır ve güvenli şekilde bağlanması için tel kemer klipsi 
içerir. 50 mW RF çıkışı çok fazla mesafe ve enterferanslara karşı 
direnç sağlar. Bir LCD vd membran anahtarı, LMb'ni kolay bir 
şekilde kurulmasını ve kullanılmasını sağlar. Çok fonksiyonlu 
butonlar ise, mute, power on/off veya talkback için kullanılabilir. 
(SRb veya Venue alıcılar ile kullanıldığında)

LMb, MI39-tip arabirim kablosu ile kullanıldığında, enstruman vericisi 
olarak en iyi performansını verir. 

•  75 MHz ayar alanı
•  Digital Hybrid Wireless® 
•  50 mW RF gücü
•  Analog alıcılar ile uyumluluk
•  Sabit anten
•  25 veya 100 kHz'lik adımlar ile ayar
•  Entegre çok fonksiyonlu anahtar. Mute veya talkback

•  Maksimum dinamik aralık için akım-servo girişi ve çok
   çeşitli mikrofon türlerinin kabul edilmesi
•  Uzun menzil ve minimum enterferans için yüksek güçlü
   izole RF çıkışı
•  Sıkıştırmasız ses için Digital Hybrid Wireless®
•  Ayarlanabilir düşük frekans azaltma
•  Analog alıcılarla kullanım için uyumluluk modları
•  Dayanıklılık için süper sert metal muhafaza ve kemer klipsi

UM400a, en yeni Digital Hybrid Wireless® teknolojisini, 100
mW, izole RF çıkışlı klasik bir Lectrosonics kemere takılabilen verici 
ile bir araya getirir. Süper sert, soğuk sıkma, toz boya kaplamalı 
muhafaza, en zorlu ortam koşullarında bile yıllarca sorunsuz 
kullanım sağlar. Yaylı kemer klipsi, hızlı ve güvenli bağlantı sağlar. 
Akım-servo giriş amplifikatörü, farklı mikrofon türlerinden 
kazanımları kabul eder.
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HH
El Vericisi

HM
Takılabilir Dijital Hibrit Verici

Vericiler

HH Digital Hybrid Wireless el vericisi, canlı performans, yayıncılık, 
AV kiralama ve ibadet yapılan yerleri içeren çeşitli kablosuz 
mikrofon uygulamaları için şık bir çözüm sunar. HH, yüksek 
kalitede konuşma ve ses güçlendirmesi sağlamak için birçok 
gelişmiş özelliğe sahiptir. 400 Serisi modunda geniş frekans 
yanıtı ve dinamik aralık ile eşsiz ses kalitesi sağlamasının yanında 
HH'de kullanılan teknoloji Lectrosonics 200 Serisi, 100 Serisi ve 
IFB alıcıları ile diğer önemli üreticilerin bazı sistemleri için 
uyumluluk modlarını içerir.

Değiştirilebilir Kapsüller
Lectrosonics, HHC kardiyot kondenser dişli kapsüllerini
sunar. Diğer üreticilerin 1.25”/28 diş adımlarına sahip dişli
kapsülleri de kullanılabilir.

•  Digital Hybrid Wireless® Teknolojisi
•  Standart dişli kapsüller
•  Ayarlar için arkadan aydınlatmalı LCD ve membran
   anahtarlar
•  AA pil gücü
•  50 mW RF gücü
•  Talkback özelliği

•  XLR jaklı mikrofonları kablosuz kullanım için
   dönüştürür
•  Membran anahtarlar ve arkadan aydınlatmalı 
   LCD arayüzü
•  5, 18 ve 48 volt fantom gücü seçenekleri ve
   dinamik mikrofonlar için kapalı konumu
•  Ayarlanabilir düşük frekans azaltma
•  İki AA pille çalışır
•  256 sentezlenmiş UHF frekansı
•  Yüksek çıkış gücü
•  Dayanıklı işlenmiş alüminyum muhafaza

HM Digital Hybrid Wireless® takılabilir verici, vericinin yerel Digital 
Hybrid Wireless® modunda, Lectrosonics 200 Serisi, 100 Serisi, IFB 
ürün grupları ve ayrıca diğer üreticilerin analog alıcıları ile iki 
uyumluluk modunda çalışmasını sağlayan bir DSP tabanlı tasarımdan 
oluşur. Benzersiz çok voltajlı fantom gücü özelliği, vericinin yüksek
akımlı kondenser türlerini de içeren tüm mikrofonlarla kullanılmasını, 
böylece sinema yapımları ve test ve ölçümler gibi en yüksek 
kalitedeki uygulamalarda da kullanılabilmesini sağlar.
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Part No: 21359

Description: Dişi 5 Pin TA5F 
konnektör

Part No: A7U
Tanım:  UM190, UM195, UM195b, 

Part No: ACOAXTX

Tanım: Vericileri, frekans tanımlayıcılar 

Part No: AMM KIT

Tanım: Renkli şapkalar ile verici anten kiti

Part No: AMM-O

Tanım: Verici anteni renkli şapkaları

                    

Part No: AMM (Specify Block)

Tanım:  UHF Bel tipi üniteler için verici anteni

Part No: BCHINGED

Tanım:  UM ve LM vericiler için menteşeli 

Part No:  BATTSLED
Tanım: Genel amaçlı batarya adaptörü. 

Aksesuarlar
Part No: 13585

Tanım: UT el tipi vericiler için 
mikrofon kllipsi

Part No: 21472

Tanım: Sağ açılı güç kablosu, koaksiyel. 

Part No: 21750

Tanım:  Polariteyi ters çeviren XLR adaptör
             

Part No: 26481

Tanım:  MM400 vericileri için kablo koruyucu

Part No: 26486

Tanım:  MM tipi ve LM vericileri için yedek 

Part No: 26526

Tanım:  LM vericileri için yedek tel 

Part No: 28832

Tanım: SM seri kemer klipsi için 

Part No: 35679

Tanım: Lectrsonics tornavida

Part No: 35923

Tanım: SM/SMa için termal izalasyon Pad'i

Part No: 35924

Tanım: SMD/SMDa/SMQ/SMQa için 

Part No: 35510

Tanım: SM seri vericiler ve SM5P mikrofon 

Vericiler

Part No: AMJXX

Tanım: Standart SMA konnektör ile 

Part No: AMJKIT

Tanım: Renkli şapkalar ile döner kamçı 

Part No: 55008

Tanım: Mavi AA pil kutusu

Part No: 55007

Tanım: AA battery pil kutusu

Part No: 26862

Tanım: SM Seri vericiler için klips vidası

Part No: BCWIRE

Tanım: UM200 ve UM400 bel tipi üniteler 

Part No: CCHH

Tanım: El tipi vericiler için kılıf

6' uzunluğunda

tel kemer klipsi

kemer klipsi. 

yerleştrime vidası

konnektörleri için su ve toza karşı koruyucu

termal izalasyon Pad'i

470-608MHz için UHF Anten

için Anten. Koaksiyel

döner kamçı anten kiti

anten kiti

İsteğe bağlı yaylı klips mevcuttur. 
BATARYA DAHİL DEĞİLDİR

kemer klips kiti

için tel kemer klips kiti
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AksesuarlarVericiler

Part No: MCATA5MUWP

Tanım: Genel mikrofon kablo adaptörü, 

Part No: MCA-TPOWER

Tanım: Mikrofon kablo adaptörü, UH400A, 

Part No: MCAXLRLINE-WP

Tanım: Kablo adaptörü, MM400/b/c için 

Part No: MCAXLRMIC-WP

Tanım:  Kablo adaptörü, MM400/b/c için 

Part No: MI39ARA

Tanım: Enstruman kablosu, pasif 

Part No: MI39AST

Tanım: Enstruman kablosu, pasif 

Part No: MI33PRA

Tanım: Enstruman kablosu, 1/4" sağ açılı - 

Part No: MC41
Tanım: Adaptör kablosu, 37", Mikrofon seviye, 

Part No: MC44
Tanım: Adaptör kablosu, 37", Erkek 1/4" 

Part No: MC46

Tanım: Adaptör kablosu, 37", dinamik 

Part No: MC47

Tanım: Adaptör kablosu, 37", RCA-TA5F

Part No: MC60
Tanım: Adaptör kablosu, 37", 

Part No: MCA5X

Tanım:  Adaptör, TA5F - XLRM, 

Part No: MCABRLTA5MUWP

Tanım: Genel silindir adaptör, 5-pin 

Part No: MC40
Tanım: Adaptör kablosu, 37", mikrofon 

Part No: MC36
Tanım: Adaptör kablosu, 37", Sağ açılı 

Part No: ISO9VOLTM

Tanım: Izole edilmiş batarya eliminatörü. 

Part No: MC35

Tanım: Adaptör kablosu, 37", line seviye, 

Part No: ISO9VOLT

Tanım:  İzole edilmiş batarya emilatörü. 

Part No: ISO9VOLTH

Tanım: İzole edilmiş batarya emilatörü. 

Part No: CH12

Tanım:  ISO9V Batarya emilatörü için 

Part No: HHXTND

Tanım: Mikrofon flag'ı için genişletici. LCD 

Part No: HH2SEN

Tanım: G2, G3 ve 2000 Seri Sennheiser 

Part No: MI33PST

Tanım: Enstruman kablosu, pasif, 1/4" düz-

Part No: MMCABLE

Tanım: Tüm MM vericiler için Lanyard, 

Part No: MC49

Tanım: Adaptör kablosu, 12" line seviye. 

ekran ve talkback butonuna ulaşabilmek için.  

AC adaptör, 114 VAC giriş, 12VDC çıkış

kablosuz sistemlerin kapsül tasarımı için 
HH adaptör. 

Kapaksız

XLRF-TA5F

UM vericileri için M-tipi batarya kapağı ile

Taklılabilir vericiler için H-tipi Batarya kapağı ile  

3.5mm mono mini konnekör - düz 3.5mm 
mono mini konnektör

seviye, XLRF - TA5F. Dnamik mikrofon 
girişlerin'den vericilere kablo

XLRF-TA5F. eski tip 5 pin girişler ve servo 
bias girişler ile çalışır

mono konnektör'den erkek kilitli mikro 
konnektöre

mikrofon, 1/4" mono'dan TA5F

TA3F - TA5F

Mikrofon seviye, XLRF - TA5F, 
5V Bias XLR

Mikrofon - MM400/b/c giriş ve WP

TA5F - WP

UH200 ve HM vericilerden T-Power 

XLR-WP, line seviye

XLR - WP, mikrofon seviye

dönüştürücüler için 1/4" sağ açılı - TA5F

dönüştürücüler için, 1/4" düz - TA5F

TA5F, yüksek çıkışlı aktif dönüştürücler için

TA5F, yüksek çıkış aktif dönüştürücüler için

donanım ve Batt cap
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Aksesuarlar Vericiler
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Quality Products Since 1971

Kafa Tipi Mikrofonlar

HM162

Lavaliere Microphones

HM172

M119
M140
M152

Mikrofonlar

HM172 omni kafatipi mikrofonları, 
üstün ses kalitesinin yanısıra, 
silikon gövdesi ile kullanıcının 
kulağına kolayca konumlanır 
ve oldukça güvenli ve rahat bir 
kullanım sunar.  Üstelik 
neredeyse görünmezdir. 
Uzunluğu, feedback oluşturmadan 
maksimum kazanç sağlayacak; fakat 
kullanıcın nefesinden kaynaklanan alt frekans 
gürültülerini almayacak şekilde tasarlanmıştır. HM1725P, LM, UM ve 
SM serieri dahil, Lectrosonics UHF bel tipi vericiler ile uyumlu kablo 
birlikte gelmektedir. Hassasiyeti ise konuşma ve şarklı söyleme için 
uygundur. 

Lectrosonics'in bu gürültü önleyicili hafif katatipi mikrofonu, genel 
seslendirme için idealdir. Ayarlanabilir boom ve boynu sararak kulağa 
kolayca oturan konforlu bir tasarıma sahiptir. Kutu içerisinde gelen 
rüzgar koruyucu sünger ile dış mekan uygulamalarında kullanılmaya 
hazırdır. 

Doğru minyatür mikrofonu seçmek, uygulama ve kullanılacak 
vericiye bağlıdır. 

Lectrosonics bu açıdan rekabetçi anlayışı ile pek çok çözüm sunar. 
Geniş dinamik alana sahip M152, yüksek performanslı omnidirec-
tional kapsülle sahiptir. Konnektörleri ise geçmişten geleceğe tüm 
Lectrosonics vericilerini kapsar.
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Made In The USA By A Bunch Of Fanatics

LECTROSONICS, INC.

Connectors

WP
Su geçirmez.
Micro Plug Kilit
(iki kablo konfigürasyonu)

 
 

N/A

N/A

M152/SM5P

M1195P

M152/5P
 

M119MC

M140MC

M152/MC

N/A

M152/WP

MC
Düz, Micro Plug Kilit

5P
5-pin plug kilit  
(Switchcraft TA5F) 

M119   
Omnidirectional 

Kapsül

M140   
Minyatür Kardioid 

Kapsül
 

M152  Yüksek Performansı 
Omnidirectional 

Kapsül
 

SM5P
Toza karşı korumalı 
5-pin plug Kilit

 

Yaka & Kafa 
tipi mikrofon 
kapsülleri

N/AN/A

N/AN/A N/AHM1725P

N/A HM162MC N/AN/A

Mikrofonlar Mikrofonlar
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Made In The USA By A Bunch Of FanaticsMade In The USA By A Bunch Of Fanatics
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Quality Products Since 1971

 
 

"Kablosuz mikrofonlar söz konusu olduğunda 
kötü  sistemler çok zaman harcar ve bizim 
çalıştığımız Lectrosonics ekipmanları bu
açıdan çok önemli. Çünkü yerinde sayan 
prodüksiyonun bir parçası olmak istemezsiniz."

Carlos Torres
 
Ses direktörü/Miks  

 

Pictured L - R, Bryan Aponte, Sam
Vlahovic, Carlos Torres ve Mykl Rogers.
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SRb Serisi
Çift Kanal Slot Monte Alıcılar

SRSNY - Sony®

kameralar için

SRBATTSLED -"L" veya "M" tipi yeniden
şarj edilebilir pillerle
çalışma sağlayan adaptör

SRUNI - Unislot türü 
kameralar
için (Panasonic,
Ikegami, JVC)

SREXT - Harici kamera montajı için

SRNARNESS - Pigtail kablo ile ses
çıkışı ve güç adaptör
paneli

Portatif alıcılar

• Tek bir muhafazada iki bağımsız kanal
• Net ses kalitesi için Digital Hybrid Wireless®
• Üstün dayanıklılık için tamamı metal yapı
• Net kanalları bulma kolaylığı için RF Spektrum tarayıcı
• Aşağıdaki montaj kitleri mevcuttur:

 • SRUNI
 • SRSNY
 • SNEXT
 • SRBATTSLED
 • SRHARNESS

hazneli 

SRb

SRb5P

SRb serisi alıcılar artık çıkarılabilir antenlerle birlikte iki sürüm
olarak piyasada bulunabilir. SRb5P sürümü, kontrol panelinin
yanında 5 pinli, iki kanallı bir ses çıkışı içerir. Tasarımın
esnekliğini artırmak için ön ve arka çıkışlar aynı anda çalışır.

SRb sürümü, iki kanallı yuvalarla kullanım ve bağımsız çalıştırma
için ön panelde 5 pinli ses çıkışı olmadan sağlanır.

SR'de iki çeşitlilik modu sunulur. Mikro işlemci tarafından kontrol
edilen SmartDiversity™ alımı, her bir alıcı kanalı için anteni
bağımsız olarak birleştirerek uygulanır. Alternatif olarak, iki kanal
tek bir alıcı olarak "Oran Çeşitliliği" modunda birlikte kullanılabilir.
Grafik spektrum tarama, enterferanssız çalıştırma için net
çalıştırma frekanslarının konumunu hızlı ve kolay bir şekilde
sağlar.

SR'de bulunan iki Digital Hybrid Wireless® alıcısı 256 frekans
sunar ve ses yolunda sıkıştırıcı olmadan tüm Lectrosonics Digital
Hybrid vericilerle çalışır. Ayrıca, uyumluluk modları, Lectrosonics
100 Serisi, 200 Serisi ve IFB analog sistemlerin yanında iki diğer
üreticinin analog vericileri ile de çalıştırma sağlar. 200 ve Digital
Hybrid Serisi vericiler için uyumluluk modları kullanılırken SR'de
verici pil gücü izlenir.

Kameraya monte edilmiş durumdayken, sızdırmaz membran
anahtarlar ve LCD ile birlikte yuva girişlerini kaplayan özel bir
conta sayesinde alıcılar su geçirmezdir.
Yeni kızak şeklindeki pil adaptörü, alıcının herhangi bir sürümü
ile bağımsız kullanım için "L" ve "M" tipinde yeniden şarj edilebilir
pillerin kullanılmasını sağlar.
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BATTSLED, SRBATTSLED & OCTOPACK için 9V Pil Takımı

Octopack

TM

SRa/SRb Alıcıları Multicoupler Kutusu

SR9VBP

•  İki adet 9 V pil kullanır

•  "L" stilinde pil yuvalarına uyar

•  Acil durum güç yedeklemesi için idealdir

Portatif Alıcılar

• Toplam 8 kanal için 4 adede kadar SR Serisi için hazne
• Yüksek performanslı RF dağıtımı
• Güç dağıtımı
• Her iki SR serisi alıcı sürümünü de destekler
• Harici DC veya yeniden şarj edilebilir pillerle çalışır
• SRUNI 25-pinli tek yuvalı adaptör gerektirir

OctoPack™, iç ve dış prodüksiyonlar için  Stüdyo kalitesinde 
performans sunan, oldukça küçük ve halif bir çoklu bağlayıcıdır.

Dört adet alıcının olduğu çoklu bağlayıcı, alıcılarda oran çeşitliliği 
seçilerek veya farklı kombinasyonlarda çeşitlilik değiştirilerek birden 
sekize kadar ses kanalı sağlayabilir.

Standart BNC girişleri herhangi bir anten veya koaksiyel kablo türüyle 
kullanılabilir. RF amplifikatörleri için koaksiyel kabloda DC sağlamak 
amacıyla anten gücü açılabilir.

Yan panelde dengeli ses çıkışları sağlanır. Ön panel ses çıkışları, 
alıcının SRb5P sürümü ile de kullanılabilir. OctoPack, harici DC veya 
yeniden şarj edilebilir "L" veya "M" tipinde pillerle çalıştırılabilir. Güç 
devreleri, kısa devrelerin sebep olabileceği hasara karşı koruma için 
otomatik sıfırlanan sigortalarla korunmaktadır.

Tertibatın arka paneli, üst ve alt kapaklardan uzatılan güçlendirilmiş 
panellerin arkasına gömülüdür. DC güç konektörü, dişli ve kilitlenen 
türdedir, çok çeşitli doğru açı ve düz eşleşme konektörleri mevcuttur.

SR9VBP, SRBATTSLED ve OCTOPACK'teki "L" tipinde bir pilin yerine 
kullanılabilen işlenmiş alüminyum pil takımıdır. Alkalin, lityum veya 
yeniden şarj edilebilir 9 volt pillerle kullanılabilir. Yeniden şarj edilebilir 
pil takımları için elektriğin olmadığı yerlerde idealdir.
Not: Pil şarj cihazı ile kullanılamaz.
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Quadpack
Güç/Ses Arabirimi

Portatif Alıcılar

Multi-Coupler
UMCWB

• İki SRb veya SRb5P alıcı ile uyumludur
• 25 pinli Tek yuvalı adaptör kullanır
• Dengeli XLR ses çıkışları
• Dengeli TA3M ses çıkışları
• Çıkış jakı panelleri ters çevrilebilir
• Kilitli koaksiyel DC güç konektörü
• 4 pinli Hirose DC güç konektörü
• Toz boya kaplamalı alüminyum muhafaza

Taşınabilir alan yapımları için tasarlanan Quadpack, iki SR 
Serisi kompakt alıcının monte edilmesini ve bağlanmasını 
kolaylaştırır. Hafif ve sağlam olan bu ürün, mikser, kaydedici 
ve kameralara ses beslemesi için kullanılan kablosuz vericileri 
içeren mükemmel bir çanta sistemidir. Ses çıkışı setlerinden 
biri kaydediciyi, diğeri ise kablosuz vericileri beslemek için 
kullanılır.

Güç bir veya iki konektör yoluyla harici DC kaynağından alınır.
Devre sistemi daha yüksek voltajlı kaynaktan güç alan iki jak
arasında uygulanır. Jaklardan birinde güç kesintisi olursa 
DC'nin gücü otomatik olarak diğer jaktan aldığı yedek bir güç 
kaynağı olarak kullanılabilir.

UMCWB, tek bir raf alanında dört farklı kompakt alıcı için enerji ve RF sinyali dağıtımı sağlar. Genişbant tasarımı çoklu bağlayıcının 
21-29 arası tüm frekans bloklarına sahip alıcılarla kullanılabilmesine izin verir. Bu durum esneklik sağlar fakat bu sistemle kullanılan 
antenlerin, kurulu olan alıcıların aralığını da kapsaması gerekir.

UHF RF/güç dağıtımına sahip UMCWB çerçeve aşağıdaki alıcıları kabul edebilir: UCR195D, UCR200D, UCR205D, UCR210D, UCR211, 
UCR300, UCR310, UCR411A. PS70 güç kaynağı ayrı olarak satılır.

Radikal Ltd. | www.radikaltr.com | Ağustos 2015 22



Kompakt Alıcılar

UCR100
Ultra Kompakt Analog Kompakt Alıcı

Portatif Alıcılar UCR411a

• Sıkıştırmasız ses için Digital Hybrid Wireless®
• En iyi alım için SmartSquelch™ ve SmartDiversity™
• RF gürültüsünün maksimum oranda engellenmesi için
  otomatik izlemeli ön-uç filtreler
• Ayarlar ve izleme için grafik türünde arkadan
aydınlatmalı LCD ekran
• Dahili 9V piller veya harici DC gücü seçenekleri
• Analog vericilerle kullanmak için uyumluluk modları

UCR411A, kompakt tasarımı ile iç ve dış yapımlar için 
profesyonel performans ve çok yönlülük sunar. Tüm ayarlar 
LCD arayüzüne sahip ön panelden yapılır ve ünitenin Six 
Pack'lerde, ses araçlarında, taşınabilir çantalarda ve rafa 
monteli çoklu bağlayıcılarda kullanılmasını sağlar. Oldukça 
kalabalık RF spektrumundaki enterferans sorunlarını 
gidermek için alıcıya RF spektrum çözümleyicisi dahil 
edilmiştir, böylece temiz çalıştırma frekansları hızlı ve basit 
işlemlerle bulunabilir. UCR411A, tüm 400, 200, 100 Serisi 
ve IFB Lectrosonics vericiler ile iki diğer üreticinin üniteleri ile 
uyumludur. UCR411A, dahili 9V piller veya harici DC ile 
çalıştırılabilir.

• Kompakt DV video kameralar için idealdir
• 9 blokun her birinde sunulan 256 seçilebilir UHF frekansı
• Geniş aralık için yüksek hassasiyet
• Mükemmel ses kalitesi için çift bantlı sıkıştırıcı
• Dayanıklılık için işlenmiş alüminyum yapı

Lectrosonics 100 Serisi yeni nesil DV Video kameralar ile 
çalışmak için tasarlanmıştır. Ultra kompakt bir alıcı ve uygun 
maliyet sunarken Lectrosonics'in belirleyici özelliği haline 
gelmiş performansı da korur. Sistemde dokuz farklı blok 
bulunur, bu bloklardan her biri yerel RF kaynaklarından 
enterferansı engellemek için 25,6 MHz bant üzerinde 256 
seçilebilir frekansa sahiptir. UCR100 alıcı özel çalıştırma 
aralığı ve güç düşüşleri olmaması konusunda yüksek 
derecede hassastır.
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Portatif AlıcılarLR
Alıcılar

A1  (470.100 - 537.575 MHz) 
B1  (537.600 - 614.375 MHz) 
C1  (614.400 - 691.175 MHz) 
D1  (691.200 - 767.975 MHz) 

LR, dünya genelinde 

kullanım için dört 

farklı frekans 

aralığında mevcuttur. 

• 75 MHz ayarlama aralığı
• Ön uç takip filtreleri 
• Kompandorsüz ses için "Digital Hybrid Wireless®" 
  teknolojisi
• Çeşitlilik algısı
• Analog alıcıları ile kullanım için uyumluluk modları 
• Kamera montajı için ultra küçük boyut

Ultra kompakt LR, Lectrosonics'in Digital Hybrid Wireless 
portatif alıcı konseptini tamamen yeni bir seviyeye taşımak-
tadır. Ön uç takip filtresine sahip 75 MHz'lik geniş bant ayarı, 
geniş bant geçiren filtrelerin zayıflıklarından kaçınırken, 
olağanüstü esneklik sunar. LR, sahip olduğu uyumluluk 
sayesinde daha eski analog vericilerle çalışabilmektedir. Çift 
anten çeşitliliği daha geniş bir kapsama alanı sağlarken, 
düşmelere karşı direnç oluştrumaktadır. RF spectrum tarayıcı 
ve SmartTune yeteneği ile iş alanınızdaki boş frekansları 
kolayca bulabilir. Geniş bir backlit LCD, kurulum ve 
montinörleme için anlık net bilgi sunar.

L Series Kits
The LR is available individually and also in the following two kits containing transmitter, receiver, mounting hardware, 
connecting cables & lav mic.

ZSLRLMb Kit ZSLRLT Kit
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VRM'nin iki sürümü bulunmaktadır, sürümlerin her biri 230MHz
aralığı kapsar.

•  Genişbant Düşük - 470 (470.100) - 26 (691.100) bloklarını 
kapsar.

•  Genişbant Orta - 21 (537.600) - 29 (767.900) bloklarını 
kapsar.

İlgili bloklardaki VRS veya VRT alıcı modülü kullanılabilir.

VR FIELD - 230 MHz
Taşınabilir Modüler Alıcı

Portatif Alıcılar

• Ultra taşınabilir ve bağımsız
• Altı kanallı modüler konfigürasyon
• "NP1" stilinde pil gücü
• Sıkıştırmasız ses için Digital Hybrid Wireless®
• 3 farklı çeşitlilik girişi planı
• Analog vericilerle kullanım için uyumluluk modları
• Ürüne dahil olan yazılımla kontrol ve programlama için
USB ve RS-232 bilgisayar arayüzü
• İzleme için ön panelde kulaklık jakı
• VRS (Standart) ve VRT (İzleme) alıcı modülleri

VR Field Alıcı pil veya DC güçlü modüler bir UHF tasarımıdır ve 
Digital Hybrid Wireless® vericilerle ve birçok analog vericiyle birlikte 
çalıştırılabilir. Modüler tasarım birden altıya kadar takılabilir alıcı 
modülünün kullanımına izin verir ve bir anten çoklu bağlayıcısı, 
bilgisayar iletişimi arayüzü ve pil yuvası içerir. VR Field, film yapımı, 
ENG ve belgeseller gibi taşınabilir uygulamalarda önemli oranda 
esneklik sağlar. NP-1 stili pil yuvası, iki şarj etme arasında uzun 
çalıştırma süresi sağlar.
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Part No: 21425

Tanım: 6 ft uzunluğunda güç kablosu; 
koaksiyel

Part No: 21499

Tanım: Sixpack UHF için güç kablosu

Part No:  21586

Tanım: Ucu açık güç kablosu; kilitli LZR tipi 

Part No: 21642

Tanım: Euro güç kablosu CEE 7/7

Part No:  21643

Tanım: UK güç kablosu BS 1363

Part No:  21644

Tanım: Avustralya güç kablosu S3112

Part No: 21713

Tanım: Kablo, MB USB A2B

Part No:  21746

Tanım: Ucu açık DC güç kablosu, 1ft, 
Vr Field için 

Part No:  21747

Tanım: Ucu açık DC güç kablosu, 6ft, 
VR Field için

Part No:  21762

Tanım: Neutrik sağ açılı XLR dişi 
konnektör, metal kaplama

Part No:  21793

Tanım: Erkek SMA'dan dişi SMA'ya 
sağ açılı konnektör

Part No:  26289

Tanım: Panel, siyah, RMP 
195/SDM4D/RDM4 için

Part No:  35554

Tanım: SRa5P çıkışı için yağmur kapağı

Part No:  A195S

Tanım: CR187 ve diğer portatif VHF 
alıcılar için düz VHF sarmal anten

Part No:  A195RA

Tanım: CR187 ve diğer portatif VHF 
alıcılar için sağ açılı VHF sarmal anten

Part No:  A500RA

Tanım: Anten, UHF, Sağ Açılı BNC

Part No: A500S

Tanım: Anten, UHF, Esnek, Düz BNC 
470-608 MHz

Part No:  A8U

Tanım: Anten, UHF, Düz BNC

Part No:  AMM KIT

Tanım: Renkli şapkalı verici anten kiti

Part No:  AMM-0

Tanım: Verici anteni renkli şapka

Part No:  AMM

Tanım: UHF Bel tipi üniteler için 
verici anten

Part No:  35908
Tanım: NP1 tip bataryaların kolay 

Portatif AlıcılarAksesuarlar

Part No: AMJXX

Tanım: Standart SMA konneltöre sahip 
döner milli anten

Part No: AMJKIT

Tanım: Renkli şapkalı döner milli 
anten kiti

Part No: 55008

Tanım: Mavi AA pil haznesi

Part No: 55007

Tanım: Saydam AA pil haznesi

çıkarılması için yapıştırıcı pil kayışı
BATARYA DAHİL DEĞİLDİR
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Part No:  BIAST

Tanım: UFM50, UFM230 için 
DC Güç kaynağı

Part No:  BATTSLED
Tanım: Çok amaçlı batarya adaptörü. 

Part No:  CCMINI

Tanım: Kompakt kablosuz sistemler 
için fermuarlı çanta

Part No: CH12

Tanım: AC Adaptör, ISO9V Batarya 
eliminatör, 115VAC giriş, 12VDC çıkış

Part No:  CH20

Tanım: Güç kaynağı, 110VAC giriş, 
12VDC düzenli çıkış, 400mA

Part No:  DCR15/1A6U

Tanım: Universal soketli güç kaynağı. 
90-240VAC giriş, 15VDC düzenli çıkış

Part No: MC55

Tanım: Adaptör kablosu, 15", dengesiz line 
seviye mini sağ açılı konnektör'den dengeli 
mikrofon seviye (45dB atenüasyon)

Part No: MC100TRS

Tanım: UCR100 için çıkış kablosu, 
TRS-TRS

Part No: MC100XLR

Tanım: UCR100 için çıkış kapasitörü, 
TRS-XLR (dengesiz)

Part No: MCAXLRATTEN

Tanım: Dengeli XLR erkek - ucu 
açık kablo

Part No:  MCSRPT

Tanım: SR alıcılar için ses kablosu. 
TA3F -  ucu açık kablo.

Part No:  MCSRTRS 

Tanım: SR alıcılar için ses kablosu. 3mm 
TRS (stereo) - çift TA3F, 12"

Part No:  MCSRXLR

Tanım: SR alıcılar için ses kablosu. 
TA3F - XLRM, 12".

Part No: MCSR/5PXLR1

Tanım: SR alıcılar için ses kablosu. 
Sağ açılı TA5-3pin erkek XLR

Part No:  MCSR/5PXLR2

Tanım: SR alıcılar için ses kablosu. 
Sağ açılı TA5 iki 3-pin erkek XLR

Part No:  MCSR/5PXLR5P

Tanım: SR alıcılar için ses kablosu. 
Sağ açılı TA5 5-pin erkek XLR

Part No:  MCVRFIELD

Tanım: Kablo, XLRF sağ açılı - ucu açık 
kablo,  3Ft.

Part No:  P1196

Tanım: Venue, VR field alıcı modülleri 
için tutucu klips

Part No:  P1199

Tanım: UCR211, 411, 411a için yağmur 
koruması

Part No:  P1200

Tanım: UCR201&UCR401 için yağmur 
koruması

Part No:  PF25

Tanım: 25MHz bantgenişliğinde 
pasif filtre

Part No:  PF50 (Specify Block)

Tanım: Bias-T ile pasif filtre. 
(XX-XX = iki blok aralığı)

Part No:  PS12A

Tanım: Güç kablosu, 12", 
Hirose4 - DC Coax

Part No:  P1214

Tanım: VR FIELD için delik kapağı

Portatif Alıcılar Aksesuarlar

n

Part No: LRSHOE

Tanım: LR alıcılar için kamera montaj 
adaptörü

Part No:  MCSRTRS

Tanım: Çıkış kablosu, 12", TA3D-1/8" 
TRS, çift mono, LR alıcılardan kamera girişine.

Opsiyonel yaylı klips mevcuttur. 
BATARYA DAHİL DEĞİLDİR.
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Part No:  PS70

Tanım: Güç kaynağı, 115VAC giriş, 
12VDC koaksiyel çıkış, US

Part No:  RATPAC

Tanım: Verici girişleri veya SR alıcı çıkışları 
için sağ açılı 3 veya 5 pin TA konnektör kiti

Part No:  SRSNY

Tanım: RS alıcıların Sony kameralar ile 
kullanımı için montaj adaptörü.

Part No:  SRSNYSCREWKIT

Tanım: SRSNY adaptör ve başka ölçülerle 
uyumluluk için vidalar. Yedek vida takımı.

Part No: SRUNI

Tanım: SR alıcıların Ikegami ve Panasonic 
kameralar ile kullanımı için montaj adaptörü

Part No:  SRUNISCREWKIT

Tanım: SRUNI adaptör ve başka ölçülerle 
uyumluluk için vidalar. Yedek vida takımı.

Part No:  SREXT

Tanım: SR alıcılar için adaptör kiti, iki TA3 
ses çıkışı jakı, kilitli güç konnektörü, 6" power 
cord dahildir. 

Part No:  SRBATTSLEDTOP

Tanım: SR alıcılar için batarya adaptörü. 
L ve M tipi şarj edilebilir bataryalar ile 
uyumludur.

Part No:  SRBATTSLEDBOTTOM

Tanım: SR alıcılar için batarya adaptörü. 
L ve M tipi şarj edilebilir bataryalar 
ile uyumludur.

Part No: SRSLEEVE

Tanım: SR alıcısı için montaj haznesi, 
çırt dahildir. 

Part No:  SRHARDWARE

Tanım: SRSLEEVE için donanım kiti. 
Soğuk montaj için sağ açılı, köşebent.

Part No: SRHARNESS

Tanım: SR alıcı için,Çıkış/güç adaptör 
paneli.

Part No:  SR9VBP

Tanım: SRBATTSLED ve OCTOPACK 
için 9V batarya kiti

Part No:  UFM230

Tanım: UHF filtre/Amfi modülü, 
50MHz bantgenişliği

Part No:  UFM50

Tanım: UHF filtre/Amfi modülü 50MHz 
bantgenişliği

Part No:  VSR1

Tanım: Velcro® kablo cırtı

Part No: VRFIELD-EC

Tanım: VR Field için yedek modül 
bağlantı klipsi

Part No:  ZSC24

Tanım: 2 Yollu pasif splitter

Part No:  PS2200

Tanım: Güç kablosu, 12" Hirose4 - 
Çift LZR

Part No:  PS2212

Tanım: Güç kablosu, 12", Hirose4 - 
1 DC coax, 1 LZR

Part No:  PSLZRDUAL

Tanım: LZR- LZR kablo

Part No:  ZFSC41

Tanım: 4 yollu pasif splitter

Part No:  ZFSC843

Tanım: 8 yollu pasif splitter

Portatif AlıcılarAksesuarlar

Part No: PS200A

Tanım: Güç kablosu, 12", Hirose4 - LZR

Part No:  PS212A

Tanım: Güç kablosu, 12", Hirose4 - 
Çift DC Coax

Part No:  P1215

Tanım: VRFIELD üzerinde NP1 tipi 
bataryalar için batarya kapağı

Made In The USA By A Bunch Of Fanatics
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•  UHF geçiş bant aralığı (470 - 691.175 MHz)

•  Tam dijital modülasyon

•  Altı kanal modüler tasarım-1RU

•  AES-356 CTR şifreleme(Her FIPS 197 ve FIPS 140-2)

• Analog veya AES/EBU ile XLR çıkışlar. (Menüden seçimli)

•  24 bir, 48kHz konvert

•  20Hz - 20kHz +/- 1 dB ses frekans cevabı

•  Dijital ses sistemlerinde master/slave uyumu için 
clock giriş/çıkış

DR Dijital Kablosuz
Şifrelenmiş Alıcı

Wireless Designer Yazılımı

Lectrosonics'in diijtal kablosuz güvenik  sistemi bu alanda yeni bir 
çağ başlatmıştır. AES-256-CTR şifreleme, özel şifre yönetimi ve 
rasgele şifre üretme özellikleri ile bilgilerinizin sistem içerisinde 
güvende olmasını sağlar. 

Tiyatrolardan film setlerine, devlet kurumlarından şirketlere ve TV 
stüdyolarına kadar, bozulmamış ses kalitesi ve güvenli kablosuz 
bağlantı ihtiyacı duyulan pek çok uygulama için "Digital Secure 
Wireless" sistem ideal çözüm sunar. 

DR alıcısı, 1 RU ölçülerinde, 6 DRM dijital modül monte edilebilen 
modüler tasarımlı dış ünitedir. 220 MHz'lik ultra geniş ayar aralığı, 
DR'ye super esneklik ve en kompleks RF uygulamalarının bile 
üstesinden gelme özelliği kazandırmıştır. Analog ve dijital(AES/EBU) 
XLR çıkışları, menü içerisinden seçilir. 50 Ohm BNC anten girişi ve 
çıkışları üzerinden 3 ilave dış ünite(toplam 24 kanal) birleşip 
genişleyerek, harici bir multi coupler olmaksızın tek anten 
üzerinden kullanılabilir. Clock giriş ve çıkışı, DR'nin dijital sistemler 
içerisinde master veya slave clock olarak çalışabilmesine olanak 
tanır. Bir 1/4 inç kulaklık çıkışı üzerinden toplam miks veya ayrı ayrı 
kanallar dinlenebilir. 

Wireless Designer yazılım paketi,DR alıcısı ile kurulum ve kompleks 
dijital kablosuz mikrofon sistemlerinin monitörlenmesi için büyük 
avantaj sunar. DRM modülllerindeki gerekli seviyeler ve ayarlar için 
her DR kanalının toplamı, gerçek zamanlı indikatörlerle gösterilir. 
Birden fazla DR alıcısı, ana ekran penceresinde ölçeklenebilir ve 
istenilen görüntüye göre zoom yapılabilir.

Hızlı ve sorunsuz kurulum için bir spektrum tarayıcı ve kordinasyon 
paketi ile birlikte sunulur. Alıcı, boş frekansları kullacak şekilde 
ayarlanabilir(DRM modüllü aracılığı ile) ve bu frekanslar grafik 
olarak gösterilebilir. Kesin sonuç ve fiziki kanallarla kordinasyon için 
tarayıcıdan gelen veriler, frekans hesaplamaları işlemi içerisinde 
birleştirilir.

Gün ışığı, kapalı alan ve karanlık ortamlar için 3 farklı kullanıcı 
tarafından atanibilir ekran modu mevcuttur.

Tüm bunlar için gerekli olan tek şey Sliverlight® yüklü bir PC veya 
Mac(Mikrosoft® resmi sitesinden ücretsiz olarak indirilebilir) ve 
USB, ethernet ya da RS-232 üzerinden bağlantı.
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Quality Products Since 1971

 

"Lectrosonics sistemlerlerin ses kalitesi, 
geleneksel stüdyo tipi kayıt mikrofonları 
ile yarışıyor"

Jack Vad
 
producer/engineer for San Francisco 
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VRM'nin 3 sürümü bulunmaktadır, sürümlerin her biri 230MHz aralığı kapsar.

• Genişbant Düşük 470 (470.100) - 26 (691.100) bloklarını kapsar.
• Genişbant Orta 21 (537.600) - 29 (767.900) bloklarını kapsar.
• Genişbant Yüksek 25 (640.000) - 33 (861.900) bloklarını kapsar.

İlgili bloklardaki VRS veya VRT alıcı modülü kullanılabilir.

RAK Tipi Modüler Alıcı
VRM (Venue)

VRM WB - 230 MHz Aralığı
Genişbant Modüler Alıcı

Stüdyo Alıcıları

•  Altı kanallı modüler konfigürasyon

•  Sıkıştırmasız ses için Digital Hybrid Wireless®

•  Üç farklı çeşitlilik planı

•  Analog vericilerle kullanım için uyumluluk modları

•  USB ve RS-232 bilgisayar arayüzü ve VRpanel yazılımı

•  VRS (Standart) ve VRT (İzleme) alıcı modülleri mevcuttur

Venue Alıcı sistemi modüler bir tasarımıdır ve Digital Hybrid 
Wireless® vericilerle ve birçok analog vericiyle birlikte çalıştırılabilir. 
Venue Receiver Master'ı (VRM) ve birden altıya kadar takılabilir alıcı 
modüllerini içerir. VRM, anten çoklu bağlayıcısı, bilgisayar 
iletişimleri arayüzü ve alıcı modülleri için mekanik raf montajını 
içerir. VR'nin tasarımı, çeşitlilik alım planları, uyumluluk modları ve 
izleme ve izlememe modülleri ile ilgili büyük ölçüde esneklik sağlar. 
Dahil edilen yazılım USB veya RS232 bağlantıları yoluyla ayar ve 
izleme için mükemmel bir arayüz sağlar. Venue alıcısı, AMX© ve 
CREST- RON® sistemleri ile kontrol edilebilir.
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VRS, VRT
Digital Hybrid Wireless ® Alıcı Modülleri

VRPanel Yazılımı

Stüdyo Alıcıları

Venue alıcısı için iki farklı alıcı modülü mevcuttur. Her ikisi de ana 
tertibattaki DSP tarafından kontrol edilen üçlü dönüşüm, frekans 
sentezli UHF alıcılardır.

VRS (Standart) - mükemmel bir değer olan sabit bant genişliği 
ön-uç tasarım ve en kalabalık RF ortamları dışında tüm RF 
ortamlarına uyum.

VRT (İzleme) - VRS modeliyle aynı fakat ek olarak gelişmiş
frekans izleme ön-uç filtreleri. Kalabalık ve kötü RF ortamları
için mükemmel.

VRPanel, ayarları kolaylaştırmak ve çalıştırma sırasında kesintisiz 
izleme sağlamak için Venue alıcısı ile birlikte sağlanan bir yazılım 
paketidir. Herbir Venue alıcı sisteminin özeti takılı olan her bir alıcı 
modülünde temel seviyeler ve ayarlar için gerçek zamanlı 
göstergelerle görüntülenir. Çoklu Venue alıcılarında ana ekran 
penceresi sistemdeki her bir alıcı modülü içinbir bölme içerecek 
şekilde genişletilir.

Alıcı bölmesinde herhangi bir yerin tıkltılması 
bağlama duyarlı veya konuma duyarlı bir açılır 
menü gösterir. Buradan ayarları değiştirmek, 
VRPanel'de bir Venue alıcısı eklemek veya 
silmek, spektrum taraması başlatmak, Walk Test 
Recorder'ı başlatmak ve daha fazlasını yapmak 
mümkündür.

Alan araştırmaları yapmak ve temiz çalışan 
frekanslar bulmak için bir spektrum tarayıcısı 
dahil edilmiştir. Alıcı tüm bant boyunca 
ayarlanırve RF sinyalleri grafik ekranda 
görüntülenir, sinyal gücü ekranın ortasındaki bir 
ölçektarafından gösterilir. Bir yürüme testi 
gerçekleştirilirken sinyal gücünün kaydını yapmak 
için bir yürüme testi kaydedicisi de dahil 
edilmiştir.
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R400a

Part No:
RMPR400-1

Açıklama:
Bir R400A Alıcısı için
Rafa Monteli Kit

 

 

Part No:
RMPR400-2

Açıklama:
Rafa Monteli Kit, iki
R400A Alıcı

 

Masa Üstü Alıcı

R400a + RMPR400-1
R400a Raf Monteli Alıcı*

(2) R400a + RMPR400-2

UMC16B - 230 MHz (Tüm alıcılar için Multicoupler)

Stüdyo Alıcılar

•  Sıkıştırmasız ses için Digital Hybrid Wireless®

•  Kompakt tasarım ve metal yapı

•  Analog vericilerle kullanım için uyumluluk modları

•  Hızlı, doğru ayarlama için SmartTune™ işlevi

•  Bağımsız seviye kontrolü ile ayrı XLR ve 1/4" çıkışlar

•  Bağımsız, tekli veya çift raflı sürümleri mevcuttur

R400a, tüm Lectrosonics 400 serisi vericiler ve birçok analog
model ile uyumlu, yüksek performanslı bir Digital Hybrid
Wireless® çeşitlilik alıcısıdır. R400a'da performansı izlemek
ve ayarları değiştirmek için menüyle yönetilen güçlü bir LCD
grafik ekran bulunur. Enterferanssız çalıştırma frekansları
bulmak için alan araştırması gerçekleştirmek amacıyla dahili
RF spektrum çözümleyici de dahil edilmiştir. Dengeli XLR ve
dengesi 1/4" çıkışlar ayrı olarak kontrol edilebilir. R400a,
bağımsız bir ünite, tek kanallı 1RU raf ünitesi veya iki kanallı
1RU raf ünitesi (aşağı bakın) olarak sunulur.

UMC16B multicoupler, seramik filtrelemeli düşük gürültüyü, yüksek RF 
dağıtımı kesme noktası ile birleştirerek üstün performans ve esneklik sunar. 
Sekize kadar diversity alıcısı veya 16'ya kadar non-diversity alıcı, 230 MHz 
geçiş bandında kadar kullanılabilir.

UMC16B, ünite ile birlikte sağlanan düzenli
güç kaynağı kullanılarak mobil uygulamalar
için 12-18 VDC veya kurulumlar için 90-240 
VAC olacak şekilde harici bir güç 
kaynağından çalıştırılabilir. Arka paneldeki 
kilit konektörü güç bağlantısını sağlamlaştırır.

50 MHz geçiş bandı sürümü sipariş üzerine yapılır. Teslimat 
birkaç hafta sürer.
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Part No: 21499

Tanım: 60320 C13 - Edison Güç 
Kablosu

Part No: 21642

Tanım: Euro güç kablosu CEE 7/7 
(Schuko) giriş

Part No:  21643

Tanım: UK güç kablosu S3112 giriş

Part No:  21644

Tanım: Avustralya güç kablosu 
S3112 giriş

Part No: 21713

Tanım: Kablo, MB USB A2B

Part No: 25877

Tanım: UDR200/700 alıcı rak monte için  
köşebent 

Part No:  25878

Tanım: UDR200/700 alıcılar için blok, dar

Part No:  25879

Tanım: UDR200/700 alıcılar için blok, geniş

Part No:  BIAST

Tanım: UFM50, UFM230 için DC 
Güç kaynağı

Part No:  CCIS400

Tanım: R400A ve IM vericiler için su 
geçirmez çanta

Part No:  CCTM400

Tanım: R400A ve UH400TM  vericiler için 
su geçirmez çanta

Part No:  DCR12/A4U

Tanım: R400a alıcılar için güç kaynağı

Part No:  DCR15/1A6U

Tanım: Venue alıcılar için güç kaynağı. 
90-240VAC in, 15VDC çıkış

Part No: MCAXLRATTEN

Tanım: Dengeli XLR - ucu açık kablo

Part No:  P1196

Tanım: VR Field alıcı modülleri için 
yedek klips

Part No:  PF25 - (Specify Block)

Tanım: Pasif filtre. 25 MHz bandgenişliği

Part No:  PF50 (Specify Block)

Tanım: Bias-T ile Pasif filtre 
(XX-XX= iki blok aralığı)

Part No:  RMP200-1

Tanım: Bir UDR200 veya UDR700 
alıcı için rak monte kiti

Part No:  RMP200-2

Tanım: Bir UDR200 veya UDR700 
alıcı için rak monte kiti

Part No:  UFM230/UFM230L

Tanım: UHF filtre/Amfi modülü, 
230MHz Bantgenişliği

Part No:  UFM50

Tanım: UHF filtre/Amfi modülü, 
50MHz bantgenişliği

Part No:  ZSC24

Tanım: Pasif splitter, 2-yollu

Part No:  ZFSC41

Tanım: Pasif splitter, 4-yollu

Part No:  ZFSC843

Tanım: Pasif splitter, 8-yollu

Stüdyo Alıcılar Aksasuarlar

Part No: 21730

Tanım: 12" R400 rak kiti için BNC 
Anten loop-around kablo
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LPDA Antenler
ALP Serisi

Passband:
ALP650L/E (RoHS Uyumlu)  470.000 - 692.000 MHz
ALP650M/E (RoHS Uyumlu)  537.000 - 768.000 MHz
ALP650H/E (RoHS Uyumlu)  640.000 - 862.000 MHz

ALP 620
Mobil Konumlarda Kullanıldığında 
Düşük Rüzgar Direnci için 
Küçültülmüş Tasarım

ALP 650
Uzun Koaksiyel Kablolarla Kulanım 
için Güçlendirilmiş Tasarım

ALP 500
Kapaksız Konektörlerle
Ekonomik Tasarım

Antenler

ALP Serisi antenler, geniş bir frekans bant genişliğinde (500-800 MHz) kullanışlı bir yön paterni sağlayan LPDA (Log Periodic Dipole Array) 
tasarımıdır ve Lectrosonics kablosuz mikrofonlar ve IFB sistemleri için tüm UHF bandının kapsanmasını sağlar. Bu antenler ileri yönde 4 dB 
kazanım sağlar.
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Baskılı Devre Anteni

SNA600a
Katlanabilir Anten Kiti

PCA900

Antenler

#28790
#26332#28769

#28407

550 MHz ila 800 MHz arasında ayarlanabilen 100 MHz bant 
genişliğine sahip katlanabilir iki kutuplu anten kiti. 360 derece alma 
deseninin (yön deseninin zıttına) gerekli olduğu durumlar için 
idealdir. Montaj kitini içerir.

SNA600 montaj kiti ile birlikte gelir.

Benzersiz ve kullanışlı tasarımıyla PCA900 anten, kompakt ve
dayanıklı paketinde geniş bir bant genişliği (825 MHz-1 GHz) ve
dairesel desen sağlar. BNC konektörü, standart 50 ohm koaksiyel
kablo ile alıcılara ve çoklu bağlayıcılara doğrudan bağlantıya
izin verir. Sabit kurulum için alüminyum montaj kayışı dahildir
ve mobil uygulamalar için de çok çeşitli montaj seçenekleri
kullanılabilir.
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UFM230/UFM230L
In-Line RF Amplifikatörleri

PF50
Pasif In-Line Filtre

PF25
Pasif In-Line Filtre

UFM50
In-Line RF Amplifikatörleri

In-Line RF Amplifikatörler Antenler

UFM230, uzun kablolarla çalışma ve birden çok alıcıya veya konuma 

dağıtım gerektiren anten sistemleri için benzersiz bir çözüm sunar. 

Ünitenin amplifikatörü azaltma olmaksızın 12 dB kazanım sağlar. 

Temin edilen azaltıcılar kullanılarak 5 dB ve 8 dB’lik kazanımlar da 

seçilebilir. Dahili filtreler, tüm standart Lectrosonics frekans bloklarını 

kapsayacak şekilde 230 MHz geçirme bandı sağlar.

* Güç kaynağı dahil değildir. 

UFM50 de UFM230 ile aynı işlevi görür fakat iki standart

Lectrosonics frekans blokunu kapsayacak şekilde 50 MHz

geçirme bandı sunar. Kullanıcı sipariş verirken frekans

aralığını belirtmelidir. (Yalnızca özel siparişler için geçerlidir.)

* Güç kaynağı dahil değildir. 

Pasif in-line RF filtresi, 50 MHz geçirme bandı ve DC Bias giriş

portuna sahiptir. Alıcının tam bant genişliğine gerek duyulmadığı

durumlarda VRMWB ve VRField WB geniş bant alıcı sistemleri

ile kullanılmak amacıyla tasarlanmıştır. Sipariş verirken iki bloklu

aralığı belirtin.

* Güç kaynağı dahil değildir. 

25 MHz geçirme bandına sahip pasif in-line RF filtresi. Alıcının

tam bant genişliğine gerek duyulmadığı durumlarda VRMWB ve

VRField WB geniş bant alıcı sistemleri ile kullanılmak amacıyla

tasarlanmıştır. Sipariş verirken bloku belirtin.

Radikal Ltd. | www.radikaltr.com | Ağustos 2015 38



Part No: 21769

Tanım: Dişi BNC - Dişi BNC 
konnetör

Part No: 21770

Tanım: Erkek SMA - Dişi BNC adaptör

Part No: 21793

Tanım: Erkek SMA - Dişi SMA sağ 
açılı konnektör

Part No:  28769

Tanım: Anten montaj vidası

Part No:  26311

Tanım: Yiv adaptör, 1/2" Dia. 
6"uzunluk, 3/8-16 yiv

Part No: 26312

Tanım: Yiv adaptör, 1/2" Dia. 
1 3/4"uzunluk, 3/8-16 & 1/4-20 yiv

Part No: 26313

Tanım: Mikrofon stand adaptörü, 
1 1/2" Dia. 1 3/4"uzunluk, 5/8-27 & 3/8-16 yiv

Part No:  ACOAXBNC

Tanım: Koaksiyel anten kablosu, 
sağ açılı BNC, 48"

Part No:  ALP700RK

Tanım: ALP700/ALP700A için tamir kiti

Part No:  ALPKIT

Tanım: ALP/SNA Aksesuar montaj kiti

Part No:  ARG2

Tanım: Anten kablosu, mini koaksiyel 2ft

Part No:  ARG2RT

Tanım:Sağ açılı, iki ucu erkek BNC 

Part No:  ARG15

Tanım: Kablo, Mini koaksiyel, 15ft. 
Belden 9258

Part No:  ARG25

Tanım: Kablo, koaksiye, BNC/BNC, 
25ft, Belden 9913F

Part No: ARG50

Tanım: Kablo, koaksiyel, 
BNC/BNC, 50ft. Belden 9913F

Part No:  ARG100

Tanım: Kablo, koaksiyel, BNC/BNC, 
100ft. Belden 9913F

Part No:  BIAST

Tanım: UFM50, UFM230 DC güç 
kaynağı

 Part No:  PALP600

Tanım: ALP anten kılıfı, 
fermuarlı çanta.

Part No:  ZSC24

Tanım:  Pasif splitter, 2-way

Part No:  ZFSC41

Tanım:  Pasif splitter, 4-way

Part No:  ZFSC843

Tanım:  Pasif splitter, 8-way

Part No:  ARX125

Tanım: Belden 9258, BNC/BNC, 
125ft. UFM120 RF amplifikatör gerektirir

Antenler Aksesuarlar

konnnekörlü 24 inç koaksiyel RF kablo
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Kompakt IFB Bel Tipi Alıcı

Dijital Hibrid Kompakt IFB Vericisi
IFBT4

IFBR1a IFB Sistem

•  Önayar frekanslı güç veya sinyal olmadan ayarlanabilir
•  Tarama modu beş adede kadar ek frekans saklar
•  Programlama ve çalıştırma için çok renkli LED ve döner
   kontrol
•  İç mekan ve dış mekanlarda uzun süre çalışma için
   yüksek hassasiyet
•  Pil kapağı takılı dayanıklı işlenmiş alüminyum muhafaza
•  Uzun pil ömrü

IFBR1a taşınabilir alıcı, eğitim almamış kullanıcıların kolayca
kullanabilmesi için basitlik ve esneklik sunar. Programlanabilir
beş çalıştırma frekansına, ses düzeyi düğmesine basılarak
erişilebilir. Ünitenin kasası, işlenmiş alüminyumdan yapılmıştır ve 
kemer klipsi ile birlikte gelir. Opsiyonel yaylı kemer klipsi
(BezelkitR1a), birçok kemer, cep ve kumaş çeşidine güvenli
şekilde takılabilir.

•  Sıkıştırmasız ses için Digital Hybrid Wireless®
•  Uzun mesafe kullanımı için yüksek güç çıkışı
•  Çok kullanımlı XLR giriş jakı ve dahili mikrofon 
   preamplifikatörü
•  DIP anahtarı programlanabilir intercom girişi
•  Frekans kaydırma için ayarlama modu
•  Kompakt boyut ve dayanıklı, metal yapı

IFBT4, IFB ve diğer radyo bağlantısı türleri için yüksek güce sahip 
Digital Hybrid Wireless® vericisidir. Tüm Lectrosonics 100, 200, 
400, ve IFB alıcılarla ve diğer iki üreticinin alıcılarıyla uyumludur. 
400 modunda IFBT4 ve ilgili alıcılar analog sıkıştırma artefaktları 
olmadan çalışır.

IFBT4, geniş çalıştırma mesafesi ve yüksek kalitede sesin önemli 
olduğu yayıncılık, film, tiyatro ve sahne uygulamalarında kullanım 
için tasarlanmıştır. IFBT4, bağımsız bir sistemin parçası olarak 
kullanılabilir veya popüler intercom sistemlerine doğrudan yama 
olarak eklenebilir.
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Part No: 21586

Tanım:  Kilitli güç kablosu, 
W/6 ft, DC16A

Part No: 26289

Tanım: RMP 195/SDM4D/RDM4 
rak montaj panel, siyah

Part No: BEZELKITR1A

Tanım: Kit, Bel klipsi, Bezel, IFBR1a 
alıcı için frekans kapısı

Part No:  A500RA

Tanım: Anten, UHF, Sağ açılı BNC 

Part No: A500S

Tanım: Anten, UHF, Esnek, 
Düz BNC 470-608MHz

Part No:  CCMINI

Tanım: Kompakt kablosuz sistemler 
için fermuarlı çanta

Part No:  ARG15

Tanım: Kablo, Mini koaksiyel, 
15ft. Belden 9258

Part No:  ARG25

Tanım: Kablo, koaksiyel, 25ft, 
Belden 9913F

Part No: ARG50

Tanım: Kablo, koaksiyel, BNC/BNC, 
50ft, Belden 9913F

Part No:  ARG100

Tanım: Kablo, koaksiyel BNC/BNC, 
100ft, Belden 9913F

Part No:  CH20

Tanım: Güç kaynağı, 110VAC giriş, 
12VDC düzenli çıkış, 400mA

Part No:  IFBR1KIT

Tanım: IFBR1A alıcı iliçin yedek kit

Part No: MC55

Tanım: Adaptör kablosu, 15", dengesiz 
hat seviye  mini sağ açılı konnektör'den 
dengeli mikrofon seviyeye (45dB atenüasyon). 
DC blok kapasitör dahildir. 

Part No:  PR1A

Tanım: IFBR1/a alıcı için kılıf

Part No:  PS200

Tanım: Güç kablosu, 12", Hirose4 - LZR

Part No:  BATTSLED

Tanım: Genel amaçlı batarya adaptörü. 
Opsiyonel yaylı klips mevcuttur. 
BATARYA DAHİL DEĞİLDİR.

Part No:  PSLZRDUAL

Tanım: LZR/LZR 6f güç kablosu

Part No:  ACOAXBNC

Tanım: Koaksiyel kablo, Anten, 
Sağ açılı BNC, 48"

Part No:  ARG2

Tanım: Anten kablosu, Mini Coax, 
2ft. Belden 9258
 

Part No:  ARG2RT

Tanım: Sağ açılı, iki ucu BNC erkek 
24 inç koaksiyel RF kablo. Belden 8216 

Part No:  RMP195

Tanım: Ana istasyon alıcılar için 
4 kanal rak monte 

IFB Sistem Aksesuarlar

Part No:  A8U 

Tanım: Anten, UHF, Düz BNC

Radikal Ltd. | www.radikaltr.com | Ağustos 2015 41



Made In The USA By A Bunch Of FanaticsMade In The USA By A Bunch Of Fanatics
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Quality Products Since 1971

 

"İyi otomiks yapabiliyor olmamızın 
arkasındaki gerçek, ihtiyacımız olan  
hoparlör yönetimi, esnek matriks ve
güvenilir mikstir. İşte tüm bu özellikleri 
içinde barındarın Lectrosonics Aspen 
ünitelerinin tercih edilme sebebi." 

Brian O’Connell
 
TC Furlong'ta danışman. "İkinci Şehir Chicago" .
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Tek Noktadan Kontrol
ASPEN, tek bir merkezi noktadan yerel ve üçüncü taraf
sistemlerin kontrolünün aynı anda yapılmasını sağlar.

Üstün Ses Kalitesi ve Performansı
Araştırmalar Lectrosonics DSP ünitelerinin sistem
operatörleri tarafından ses kalitesinde "en iyi" olarak
derecelendirildiğini göstermektedir.

Adreslenebilir TCP /IP
ASPEN'i Ethernet'e bağlayın, bir adres verin ve ağınızın
bir bölümü haline getirin.

Dijital Matrik İşlemciler  

Güvenilirlik
Ses sisteminizin kesinlikle hata yapmaması gerektiği
zamanlarda.

Merkezi Eko Engelleme
Telekonferans sisteminin önemli parçası.

PGA    ile kusursuz ses miksleme™

ASPEN serisinde kullanılan Orantısal Kazanım Algoritması
çok hızlı, net miksler sağlar.

ASPEN  Serisi DSP

c

ASPEN protokolü, PC yazılımı kontrol panelinden veya AMX® ya da 
Crestron® gibi üçüncü taraf seri kontrol sisteminden Ethernet, 
USB ve RS232 portlarının aynı anda kullanılmasını destekler. 
Kurulum görevlileri ve operatörler, üçüncü taraf denetleyiciden 
gönderilen komutların (RS232 üzerinden) düzgün çalışıp 
çalışmadığını doğrulamak amacıyla ASPEN'in durumunu 
görüntülemek için grafik kullanıcı arayüzünü kullanır. Ana üniteye 
gelen komutlar ASPEN portu yoluyla zincirdeki tüm diğer ünitelere 
otomatik olarak gönderilir.

ASPEN portu, tek bir CAT6 hattı üzerinden ses ve kontrol
verileri için 1 Gbps'lik hız sağlar. Ağdaki tüm
ünitelere ilgili yazılımla gerçek zamanlı olarak erişilebilir.

Lectrosonics, film yapımı ve yayıncılık alanlarında, sektördeki
en sağlam ve güvenilir ekipmanları sağlamasıyla tanınır. ASPEN,
Lectrosonics'in 4. jenerasyon ses işleme ürünüdür ve bu kavramı
daha da ileriye götürerek, kritik komponent seçeneği, üretim
yöntemleri ve ayrıntılara dikkat edilmesine yönelik özel bir amaçla
tasarlanmıştır. Lectrosonics ürünlerinin %100'ü ABD'de
üretilmektedir. Ayrıca bu ürünlerin %100'ü fabrikadan çıkmadan
önce bir çok aşamada kalite konusunda test edilmiştir.

Yalnızca Orantısal Kazanım Otomatik Mikser ile kullanılabilen
merkezi eko önleyici, büyük miktarda DSP gücünü sistemin toplam
eko önleme özelliğine yoğunlaştırır. Sonuç, daha iyi yakınsama,
mükemmel sistem performansı, düşük gecikme süresi ve makul
fiyattır. Merkezi Eko Önleme, sistemin düzgün şekilde çalışmadan
önce "alıştırma yapmasını" gerektirmez ve sınırsız sayıda girişe
izin verir. Bir başka avantajı ise Telepresence sistemlerinde 
kullanım için köprü oluşturma desteğidir.

Geçit tabanlı otomatik miksleme sistemleri, sözcükleri kırpabilir,
gürültü zeminini modüle edebilir ve geri besleme problemlerini
artırabilir. Lectrosonics, orantısal kazanım otomatik miksleme
uygulamasına matriks çapraz eşleştirme kullanarak öncülük
etmiştir, bu otomatik miksleme işlerini yapmak için daha gelişmiş 
ve kullanışlı bir yoldur.

Yüksek çözünürlüklü mikrofon preamfileri, düşük gecikme, 
merkezi eko iptali ve optimize edilmiş altyapısı ile ASPEN, 
yüksek ses kalitesi ve performansı sunar. İlk ünite için 
1.46ms'lik maksimum near-side gecikmesi ve zincirdeki 
diğer üniteler için maksimum 0.25ms'lik gecikme sunar. 
İletişim her zaman kolayca ve trasnparan şekilde sağlanır. 
Gerçek 48Volt fantom güç ile he uygulama için stüdyo 
kalitesi sağlar. Kurulum sırasında bozulmamış ses kalitesi 
istenen veya sesten ödün verilmemesi gereken durumlarda, 
ASPEN size ihtiyacınız olan her şeyi sunar. 
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Tüm ASPEN matriks ünitelerinde 256 makro
önceden programlanmış örnek makro

seçeneğiyle bulunmaktadır.

Tüm ASPEN matriks üniteleri, pink noise
(pembe gürültü), white noise (beyaz gürültü),

süpürme ve tonu içeren dahili bir sinyal
oluşturucusuna sahiptir

SPN2412

16 Giriş/24 Çıkışlı Dijital Matriks İşlemci

24 Giriş/24 Çıkışlı Dijital Matriks İşlemci

SPN1624

ASPEN Serisi DSP

Otomatik ses güçlendirme sistemlerinde çok sayıda giriş için 
idealdir. Her giriş tüm çıkışlara yönlendirilebilir veya hiçbirine 
yönlendirilmeyebilir. Aynı patentli orantısal kazanım algoritması 
kiliseler, toplantı odaları, telekonferans gibi ses güçlendirme 
sistemlerinde geri beslemeden önce yüksek seviyede anlaşılabilirlik 
ve kazanım sağlar.

•  24 mic/line girişi
•  12 çıkış
•  48-bus matriks
•  PGA otomatik miksleme
•  Gerçek 48 V fantom
•  Yüksek çözünürlüklü mikrofon preamplifikatörleri
•  Bağımsız giriş kanalı gürültü azaltma

Geniş ölçekli otomatik ses güçlendirme sistemleri için idealdir.
Her giriş tüm çıkışlara yönlendirilebilir veya hiçbir çıkışa yönlendiril-
meyebilir. Aynı patentli orantısal kazanım algoritması kiliseler, 
toplantı odaları, telekonferans gibi ses güçlendirme sistemlerinde 
geri beslemeden önce yüksek seviyede anlaşılabilirlik ve kazanım 
sağlar.

•  16 mic/line girişi
•  24 çıkış
•  48-bus matriks
•  PGA otomatik miksleme
•  Gerçek 48 V fantom
•  Yüksek çözünürlüklü mikrofon preamplifikatörleri
•  Bağımsız giriş kanalı gürültü azaltma
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Tüm ASPEN matriks üniteleri, her bir 
kesişme noktasında seçilebilen beş 

otomatik miksleme modu içerir.

Tüm ASPEN matriks üniteleri, tam çıkış
matriksleme ile 48 miks veriyolu sunar.

SPN1612

SPN812
8 Giriş/12 Çıkışlı Dijital Matriks İşlemci

16 Giriş/12 Çıkışlı Dijital Matriks İşlemci

ASPEN  Serisi DSP

• 16 mic/line girişi
• 12 çıkış
• 48-bus matriks
• PGA otomatik miksleme
• Gerçek 48 V fantom
• Yüksek çözünürlüklü mikrofon preamplifikatörleri
• Bağımsız giriş kanalı gürültü azaltma

Orta boyutlu sistemler için mükemmel olan SPN1612, her girişin
tüm çıkışlara yönlendirilebilmesini sağlayan ölçeklenebilir dijital
bir matriks mikseri içerir. Orantısal kazanım algoritması kiliseler,
toplantı odaları, telekonferans gibi ses güçlendirme uygulamaların-
da geri beslemeden önce yüksek seviyede anlaşılabilirlik ve 
kazanım sağlar.

•  8 mic/line girişi
•  12 çıkış
•  48-bus matriks
•  PGA otomatik miksleme
•  Gerçek 48 V fantom
•  Yüksek çözünürlüklü mikrofon preamplifikatörleri
•  Bağımsız giriş kanalı gürültü azaltma

Mikrofonlar da dahil olmak üzere sekiz adede kadar kaynakla
küçük-orta boyutlu kurulumlar için idealdir. SPN812 her girişin tüm
çıkışlara yönlendirilebilmesini sağlayan ölçeklenebilir dijital bir
matriks mikseri içerir. Orantısal kazanım algoritması kullanarak
otomatik mikrofon miksleme, ses güçlendirme sistemlerinde geri
beslemeden önce yüksek oranda anlaşılabilirlik ve kazanım sağlar.
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SPN32i

16 Kanallı Yalnızca Girişli Ünite

32 Kanallı Yalnızca Girişli Ünite

SPN16i

ASPEN Serisi DSP

Her biri 48V fantom gücünde 32 ek mic/line girişli, yalnızca girişi 
olan bir ünitedir.

Her biri 48V fantom gücünde 32 ek 
mic/line girişli, yalnızca

girişi olan bir ünitedir.

•  32 mic/line girişi

•  Gerçek 48 V fantom

•  Yüksek çözünürlüklü mikrofon preamplifikatörleri

•  Bağımsız giriş kanalı gürültü azaltma

Her biri 48V fantom gücünde 16 ek mic/line girişli, yalnızca
girişi olan bir ünitedir.

Her biri 48V fantom gücünde 16 ek 
mic/line girişli, yalnızca

girişi olan bir ünitedir.

•  16 mic/line girişi

•  Gerçek 48 V fantom

•  Yüksek çözünürlüklü mikrofon preamplifikatörleri

•  Bağımsız giriş kanalı gürültü azaltma
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SPNTrio

SPNConference
Çok Portlu Konferans Arayüzü

Çok Portlu Konferans Arayüzü ile 8 Giriş/12 Çıkışlı Mikser

ASPEN  Serisi DSP

• 8 mic/line girişi

• PGA otomatik miksleme

• Gerçek 48 V fantom

• 48-bus matriks

• Gelişmiş AEC (Akustik Eko Önleme)

• 2 güç amplifikatörü kanalı

Trio, patentli orantısal kazanım otomatik miksleme özelliğini
telekonferans ünitesi ve bir güç amplifikatörü ile birleştirerek
konferans konuşmaları için tek kutuda çözüm sağlar. 8 mic/line
girişi, 1 TELCO girişi ve 2 CODEC girişi (hat seviyesi), 12 Çıkış
(4'ü mic/line seviyesi arasında değiştirilebilir), 1 TELCO çıkışı
ve 2 CODEC çıkışı (hat seviyesinde).

Tüm ASPEN matriks üniteleri Butterworth,
Bessel veya Linkwitz-Riley filtre özellikleri
ile bağımsız çıkış gecikmesi ve EQ sağlar.

• Gelişmiş AEC (Akustik Eko Önleme)

• 2 güç amplifikatörü kanalı

• Ultra düşük yakın taraf gecikmesi

SPNConference, uzak uçtaki sesi yerel ses sistemiyle
birleştirmek ve sinyalleri ASPEN matriksine entegre
etmek için ASPEN mikseri ile birlikte kullanılır. ASPEN
Akustik Eko Önleme (AEC), çoklu alan köprülemesi
(telepresence için olduğu gibi) ve sınırsız sayıda mikrofon
ile ilgili zoruklarla başa çıkmak için tek bir akustik eko
önleyiciye olan artan ihtiyaca yönelik tasarlanmıştır.

Patentli orantısal kazanım miksleme algoritması ile birlikte kullanılan
AEC, uzak uçlarda yankı duyulmadan üstün ses kalitesi sağlar.

İki kanallı güç amplifikatörü yerel ses sistemindeki hoparlörlere
sahil edilir.

Güç amplifikatörü, matriksten gelen son miks çıkışları ile çalıştırılır
ve gecikme, parametrik EQ, sıkıştırıcı ve sınırlayıcı da dahil olmak
üzere tüm sinyal işleme setine sahiptir.

Tüm ASPEN matriks üniteleri, bağımsız çıkış
sıkıştırma/sınırlama ve kazanım kontrolü sağlar.
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iPad Geliştirici Araç Kiti

ASPEN Serisi DSP SPNDNT

Audinate* Audinate Pty Ltd'nin tescilli ticari markasıdır.
Dante™ Audinate Pty Ltd'nin ticari markasıdır.

• 32 DanteTM  Network Gönderme Kanalı

• 32 DanteTM  Network Dönüş Kanalı

• 1 GB/s ASPEN bus

SPNDNT ağ arayüzü, Dante ağ bağlantılı dijital sesi ASPEN dijital
matriksi ile bir araya getirerek sinyal yönlendirme ve sistem
konfigürasyonunda üstün esneklik sağlar. İşlemci, standart 
Ethernet anahtarlarını kullanarak yerel bir Dante cihazı olarak işlev 
görmesi amacıyla Audinate Brooklyn II devre kartı modülünü içerir.

SPNDT, AVB ve 100Mbps Ethernet ile 
uyu mludur

Apple Uygulama Mağazasından ücretsiz olarak indirilebilen 
Viewer 3.3, sistemdeki ünitelerin Ethernet üzerinden TCP/IP 
yoluyla adreslendiği ev veya ticari otomasyon sistemleri için 
iPad'i kontrol arayüzüne dönüştürme özelliği konusunda en 
iyi eleştirileri almıştır. Geliştiriciler iViewer'ı tek bir yatay ve 
tek bir dikey sayfa ile ücretsiz olarak kullanabilir. Çoklu 
sayfa tasarımları lisans ücreti gerektirir.

iPad geliştirici kiti, örnek konfigürasyonları ve eğitim 
videolarını içerir ve Aspen Destek bölgesinde Lectrosonics 
web sitesinden indirilebilir.
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ASPEN Yazılımı ASPEN  Serisi DSP

ASPEN Matriks

ASPEN Filtreler

ASPEN Konferans

Yeni ASPEN GUI'yi deneyin. 
Lectrosonics web sitesinden 
indirilebilirsiniz.

Tüm ASPEN modelleri ayar, izleme, tanılama ve kontrol için Ethernet, RS232 ve USB portlarının aynı anda kullanımını destekler. Kurulum 
görevlileri ve operatörler, üçüncü taraf denetleyiciden gönderilen komutların (RS232 üzerinden) düzgün çalışıp çalışmadığını doğrulamak 
amacıyla işlemcinin durumunu USB port ile görüntülemek için grafik kullanıcı arayüzünü kullanır. Uzaktan izleme ve ayarlar ağ bağlantısı 
yoluyla ve İnternet üzerinden uzak sitelerden gerçekleştirilebilir.
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Part No: 21499

Tanım: Güç kablosu, 60320 C13 - Edison

Part No: 21552

Tanım: Kablo, 15ft, duvardan telefona

Part No: 21558

Tanım: Dişi D-25 Pin konnektör

Part No: 21580

Tanım: Klemens, 5 hazneli, sökülebilir

Part No: 21642

Tanım: EURO güç kablosu CEE 7/7
(Schuko) 

Part No:  21643

Tanım: UK güç kablosu BS 1363 fiş

Part No:  21644

Tanım: Avustralya güç kablosu 
S3112 fiş

Part No:  21802

Tanım: Aspen ünitelerinin bağlantısı 
için 12" Cat-6 kablo

Part No:  24719

Tanım: Kalblo kelepçesi, Velcro, 
Mavi, w/Lectro logosu

Part No:  35679

Tanım: Lectrosonics tornavide

Part No:  DB2CAT5SPN

Tanım: İşlemcinin logic portları ve 
RCWPB8 uzaktan kontrol arasında 
ön kablo bağlantısı için adaptör 

Part No:  RCWPB4

Tanım: Ses işlemcisi için uzaktan 
kontrol, dört button, LED, koruyucu plaka.

Part No:  RCWPB8

Tanım: Uzaktan kontrol cihazı için 
butonlar, tek Decora standart 
(Decore koruma plakası dahil değildir)

Part No: RCWPB8DESK

Tanım: ASPEN ve DM Seri işlemcilerin 
Logic I/O portları için çok yönlü 
uzaktan kontrol

Part No:  RCWTH4

Tanım: SPN konferans için uzaktan 
kontrol, masaüstü tipi

Part No: RCWVLS

Tanım: AM, DM ve ASPEN serileri 
için uzaktan ses kontrol ünitesi, 
koruyu plaka dahildir

Part No:  XLR8

Tanım: Jak panel, XLR ve 
RCA girişler/çıkışar

ASPEN Serisi DSP Aksesuarlar
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SPNDNT

DNT BOB 88
8 X 8 Breakout Box

Dante®/ASPEN Arabirimi

DNT  Serisi

•  Dante® ses ağı ile ASPEN işlemcileri bağlar 

•  Dante ağı üzerinden 32 giriş ve 32 çıkışa kadar 
   ASPEN dijital matriksi içerisinde doğal giriş ve 
   çıkışkar gibi çalışır

•  Düşük gecikme, kapalı tip anahtar kullanan IP 
   networkler üzerindeki sıkıştırılmamış ses dosyalarının 
   trasferinde sıkı senkronizasyon 

•  Otomatik cihaz algılama ve "sürükle bırak" gibi 
   Dante özellikleri ile basit konfigürasyon yönetimi 

•  AVB Desteği

•  İkinci network üzerinden yedekli çalışabilme
   (Redundancy)

SPNDNT temel olarak, diğer ASPEN modelleri gibi tam 
fonksiyonel DSP mikser ve işlemcidir; fakat analog giriş/çıkış 
portları yerine dijital ağ Dante portu kullanır. SPNDNT ağ 
arabirimi, Dante network bağlantılı dijital sesi ASPEN dijital 
matriksi ile bir araya getirerek sinyal yönlendirme ve sistem 
konfigürasyonunda üstün esneklik sağlar. İşlemci, standart 
Ethernet anahtarlarını kullanarak yerel bir Dante cihazı olarak 
işlev görmesi amacıyla Audinate Brooklyn II devre kartı 
modülünü içerir.

Bu işlemci aynı zaman da  Aspen ekipmanları ve Dante ağı için 
clock senkronizasyonu yapabilir. Eğer Dante master olarak 
kullanılırsa, tüm ağ ve ASPEN sistemi için clock sinyali üretir. 
Eğer Slave olarak kullanılırsa, ağ sinyalini alır ve ASPEN 
sitemine aktarabilir. Birden fazla Dante ünitesi birbirini 
otomatik olarak algılar ve master/slave ilişkisini konfigüre eder.

•  8 dengeli line seviye analog giriş

•  8 dengeli line seviye analog çıkış

•  DanteTM  birincil ve ikincil port 

•  8 DanteTM  ağ çıkışları

•  8 DanteTM  ağ girişleri

•  Standart ethernet donanımı kullanır

•  Gigabit uyumlu

•  AVB 

BOB 88,   hat seviye analog sinyalleri dante ağı aracılığı ile 
alabilmek ve iletebilmek için yüksek kaliteli ve genel amaçlı bir 
arabirimdir. Analog girişler dijitale dönüştürülür ve ağ üzerinde 
bir iletişim kanalı olarak gözükürler. Analog çıkışlar için olan 
sesler ise network üzerindeki diğer kaynaklardan gelen iletişim 
kanallarını analog olarak dışarı alabilir. BOB 88 ağa bağlandığı 
anda, Dante kontrol yazılımı üzerinde ayrı bir cihaz olarak 
gözükür. 
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12 Çıkış, 2 Giriş Network İşlemcisi

DNT16i
16 Girişli Network İşemcisi

DNT0212

DNT Serisi

DNT seri işlemciler, normal Dante üniteleri gibi çalışırak analag 
ve dijital ağ sinyallerini sorunsuz bir şekilde entegre eder. 
Analog ses sinyalleri dijital sinyallere dönüştürüp işlemlenir ve 
Dante kanallarına yönlendirilir. Ağ üzerindeki dijital sinyaller ise 
aynı analog sinyaller ile aynı şekilde sorunsuz olarak işlemlerek 
geri gönderilir veya mic/line çıkışı için analoğa dönüştürülür. 
Sonuç; analog ve dijital ses sinyalleri sorunsuz bir şekilde 
entegre olarak, ortak ağ içerisinde Dante iletişim kanalları 
üzerinden,  ağa bağlı alıcı cihazların bulunduğu her hangi bir 
çıkışa yönlendirilebilir. 

•  Dante üzerinden 32 giriş

•  2 analog hat seviye giriş

•  Dante iletişim kanallarına 16 çıkış

•  8 line seviye analog çıkış

•  4 mic/line seviye analog çıkış

•  Dante uygulamaları için anahtlarlı veya yedekli
   (redundant mode) olarak çalışabilir.
•  Analgo ve dijital tüm girişlerde Post-miks sinyal 
   işlemleme
•  Her mikser için 38 giriş ile 48 bağımsız otomatik 
   mikser ve aktivasyon dedetörü
•  Anlık seviye değişikliklerinde oluşan gürültüyü 
   engelleyen yumuşak kazanç

•  Genişletilmiş makro komut dili

DNT0212 işlemcileri, Dante ağı içerisindeki kanallar ile çalışır 
ve otomatik miksleme ve işlemleme için dijital matrik 
içerisindeki Dante iletişim kanallarını istenilen noktalara 
ulaştırır. İlave olarak  iki line seviye giriş, acil anos gibi lokal ses 
kaynaklarının dijial ağa dahil olmasını sağlar. 

Matriks çıkışları Dante iletişim kanallarına yönlendirilebilir, bir 
analog çıkış ve/veya geri yönlendirimiş bir giriş mikse eklenebilir 
ve başka bir giriş kanalı veya matriks miksi ile işlemlenebilir. 

DNT0212, canlı ses sistemleri ve konferans sistemleri, oda 
kombinasyonları, kamusal alanları, küçük veya büyük kurul 
salonları, ibadethaneler gibi pek çok alanda kullanılabilir. 
Yüksek kaliteli mikrofon preamfileri ve A-D konvertörleri, kurul 
kayıtları ve telefonkerans sistemleri için stüdyo kalitesinde ses 
sunar.

•   Dante üzerinden 32 giriş

•   2 analog hat seviye giriş

•  Dante iletişim kanallarına 16 çıkış

•  8 line seviye analog çıkış

•  4 mic/line seviye analog çıkış

•  Dante uygulamaları için anahtlarlı veya yedekli
   (redundant mode) olarak çalışabilir.

•  Analgo ve dijital tüm girişlerde Post-miks sinyal 
   işlemleme

•  Her mikser için 38 giriş ile 48 bağımsız otomatik 
   mikser ve aktivasyon dedetörü

•  Anlık seviye değişikliklerinde oluşan gürültüyü 
   engelleyen yumuşak kazanç

•  Genişletilmiş makro komut dili
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DNT22

DNTWP
2X2 Dante® Dante Duvar paneli

2X2 Dante® Arabirimi

DNT  Serisi

•  Küçük boyut, analog ses kaynaklarının yanına 

   kolayca gizlenerek yerleştirilebilir.

•  DC veya PoE olarak çift kaynaktan beslenebilir. 

•  Line seviye, fantom güç ve dinamik mikrofonlar 

   için 3 farklı kazanç ayarı

•  Her kanal için +24V fantom güç 

•  Tüketici serileri ve profesyonel cihazlar için, aşırı 

   yüklenme olmaksızın iki analog çıkış kazancı 

DNT22 I/O arabirimi, Dante ses ağına iki kanal(giriş veya 
çıkış) olarak ilave olan,  2 giriş/2 çıkışlı ve  uygun maliyetli 
bir Dante arabirimidir. DNT22'nin küçük boyutu ve PoE 
olarak beslenbilmesi sayesinde, Dante bağanıtısı ihiyacı 
olan her noktaya - örneğin ses kaynağı yanına ve uzak bir 
köşeye - kolaylıkla ve uygun maliyetle ses taşıyabilirsiniz. 

•  2 dengeli XLR mic/line giriş

•  2 dengeli XLR line çıkış

•  802.3af uyumlu PoE beslemeli

•  Line seviye, fantom güç ve dinamik mikrofonlar 

   için 3 farklı kazanç ayarı. Giriş kazanç ayarları 

   yazılım üzerinden  her giriş için ayrıca yapılabilir

•  +Her kanal için 24V fantom güç

•  ID LED ışıklar, bağlantıların kolayca 

   tanımlanmasını sağlar

DNTWP Dante ses arabilirimi, etkili ve uygun çok kanallı bir 
paneldir. unDX2IO, 2 dengeli mic/line XLR girişi ve iki dengeli XLR 
line çıkışı sağlar. Tüm girişler ve çıkışlar aynı anda kullanılabilir ve 
var olan her ses kanalı ayrı ayrı gönderilebilir. unDX2IO çoğu US 
ekleme kutusuna oturabilecek şekilde tasarlanmıştır ve PoE 
üzerinden beslenebilir. Böylece tüm elektrik ve data tek bir Cat-5 
kablo üzerinen taşınır.  unDX2IO, küçük boyutu ve giriş/çıkış sayısı 
ile ihtyacınız olan her noktada size basit, sade ve uygun maliyetli 
çözümler sunar.
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AksesuarlarDNT Serisi

Part No: 21499

Tanım: Güç kablosu 60320 C13 - Edison

Part No: 21552

Tanım: Kablo, 15ft, telefon kablosu

Part No: 21558

Tanım: Konnektör, Female D-25 Pin

Part No: 21580

Tanım: Klemens, 5 Hazneli, sökülebilir,

Part No: 21642

Tanım: Euro güç kablosu CEE 7/7
(Schuko)

Part No:  21643

Tanım: UK güç kablosu BS 1363

Part No:  21644

Tanım: Avustralya güç kablosu S3112

Part No:  21802

Tanım: Aspen ünitelerinin bağlantısı 
için 12" cat-6 kablo

Part No:  24719

Tanım: Kablo kelepçesi, Velcro, 
Mavi, w/lectro logo

Part No:  35679

Tanım: Lectrosonics tornavida

Part No:  DB2CAT5SPN

Tanım: İşlemcilerin logic portları ve 
RCWPB8 uzaktan kontrol arasındaki 
ön kablolu bağlantılar için adaptör

Part No:  RCWPB4

Tanım: Ses işlemcileri için uzaktan 
kontrol, dört buton, LED, 
koruyucu plaka

Part No:  RCWPB8

Tanım: Uzaktan kontrol butonları, 
tek Decora standart
(Decora koruyu plaka dahil değildir)

Part No: RCWPB8DESK

Tanım: ASPEN ve DM serilerinin 
Logic I/O portları için çok amaçlı 
uzaktan kontrol 

Part No:  RCWTH4

Tanım: SPN Coneference için 
uzaktan kontrol, uzaktan kontrol

Part No: RCWVLS

Tanım: AM, DM ve ASPEN serileri 
için uzaktan volume kontrol, koruyucu 
plaka

Part No:  XLR8

Tanım: Jak paneli, XLR ve RCA 
giriş/çıkış
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16X12 Dijital Ses Matriksi Mikseri
DM1612F      

Dijital Matriks Otomatik Mikser
DM1624F DM  Serisi DSP

•  16 mic/line girişi, 24 line çıkışı (8 çıkış mic/line arasında değiştirilebilir)

•  AutoSkew™ ile orantısal kazanım otomatik miksleme

   algoritması - ABD Patenti 5,414,776 ve 5,402,500

•  Beygirgücü sınırlaması yoktur - tüm işlevler genişletme

   olmaksızın her zaman kullanılabilir

•  Makro başına 64'e kadar komut saklamak için kullanılabilen 128 makro

•  Ayar ve kontrol için USB, RS-232 arayüzleri

•  "Zincirleme bağlantı" ve diğer LecNet 2 cihazlarına

   bağlanmak için dijital G/Ç portları

•  Aynı anda LecNet2 ve Üçüncü Taraf kontrolü

•  AMX© ve CRESTRON® uyumlu

DM1624F, 16 giriş, 24 çıkışlı dijital matriks 
mikseri/işlemcisidir ve geniş ölçekli otomatik ses 
güçlendirme sistemleri için idealdir. Her giriş tüm 
çıkışlara yönlendirilebilir veya hiçbir çıkışa 
yönlendirilmeyebilir. Adaptive Proportional Gain™ 
algoritması kullanılarak gerçekleştirilen tescilli 
otomatik mikrofon miksleme, kiliseler, toplantı
odaları, telekonferans gibi ses güçlendirme 
sistemlerinde geri beslemeden önce yüksek 
seviyede anlaşılabilirlik ve kazanım sağlar. Her bir 
giriş 6'ya kadar filtre aşaması, bunun yanında 
sıkıştırıcı, geri besleme eliminasyonu ve gecikme 
sunar. Her bir çıkış, opsiyonel gecikme, 9'a kadar 
filtre ve sıkıştırma/sınırlama sunar.

•  16 mic/line girişi, 12 line çıkışı (4 çıkış mic/line arasında

   değiştirilebilir)

•  AutoSkew™ ile orantısal kazanım otomatik miksleme

   algoritması - ABD Patenti 5,414,776 ve 5,402,500

•  Otomatik miksleme matriksin çıkışında uygulanır - her bir

   giriş kanalı her bir çıkış miksinde farklı şekilde yer alabilir

•  Makro başına 64'e kadar komut saklamak için

   kullanılabilen 128 makro

•  Ayar ve kontrol için USB ve RS-232 arayüzleri

•  "Zincirleme bağlantı" ve diğer LecNet 2 cihazlarına

   bağlanmak için dijital G/Ç portları

•  AMX© ve CRESTRON® uyumlu

•  Aynı anda LecNet2 ve Üçüncü Taraf kontrolü

Orta boyutlu kurulumlar için mükemmel olan DM1612F, her 
girişin tüm çıkışlara yönlendirilebilmesini sağlayan 16 girişli, 12 
çıkışlı dijital bir matriks mikseri içerir. Orantısal kazanım 
algoritması kiliseler, toplantı odaları, telekonferans gibi ses 
güçlendirme uygulamalarında geri beslemeden önce yüksek 
seviyede anlaşılabilirlik ve kazanım sağlar. Her bir giriş 6'ya 
kadar filtre aşaması, bunun yanında sıkıştırıcı, ADFE ve gecikme 
sunar. Her bir çıkış, gecikme, 9'a kadar filtre ve sıkıştırma/sınır-
lama sunar.
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DM812

DM84
8X4 Digital Audio Matrix Mixer

8X12 Dijital Ses Matriksi Mikseri
DM Serisi DSP

•  8 mic/line girişi, 12 line çıkışı (4 çıkış mic/line arasında

   değiştirilebilir)

•  AutoSkew™ ile orantısal kazanım otomatik miksleme

   algoritması - ABD Patenti 5,414,776 ve 5,402,500

•  Otomatik miksleme matriksin çıkışında uygulanır - her bir

   giriş kanalı her bir çıkış miksinde farklı şekilde yer alabilir

•  Makro başına 64'e kadar komut saklamak için

   kullanılabilen 128 makro

•  Ayar ve kontrol için USB ve RS-232 arayüzleri

•  "Zincirleme bağlantı" ve diğer LecNet 2 cihazlarına

   bağlanmak için dijital G/Ç portları

•  AMX© ve CRESTRON® uyumludur

•  Aynı anda LecNet2 ve Üçüncü Taraf kontrolü

Mikrofonlar da dahil olmak üzere sekiz adede kadar kaynakla
küçük-orta boyutlu kurulumlar için idealdir. DM812 her girişin 
tüm çıkışlara yönlendirilebilmesini sağlayan 8 girişli, 12 çıkışlı 
dijital bir matriks mikseri içerir. Orantısal kazanım algoritması 
kullanarak otomatik mikrofon miksleme, ses güçlendirme 
sistemlerinde geri beslemeden önce yüksek oranda anlaşılabil-
irlik ve kazanım sağlar. Her bir giriş 6'ya kadar filtre aşaması, 
bunun yanında sıkıştırıcı, ADFE ve gecikme sunar. Her bir çıkış, 
gecikme, 9'a kadar filtre ve sıkıştırma/sınırlama sunar.

Birkaç mikrofonun ve ses kaynağının gerekli olduğu daha
küçük uygulamalar için mükemmeldir.

DM84 her girişin tüm çıkışlara yönlendirilebilmesini sağlayan
8 girişli, 4 çıkışlı dijital bir matriks mikseri içerir. Kusursuz
otomatik mikrofon miksleme, kiliseler, toplantı odaları,
telekonferans gibi ses güçlendirme sistemlerinde geri
beslemeden önce yüksek seviyede anlaşılabilirlik ve kazanım
sağlar. Programlanabilir ön panel düğmeleri çalıştırma
sırasında ayarların kolayca yapılabilmesini sağlar.

•  8 girişli/4 çıkışlı dijital matriks mimarisi

•  800 x 14'e kadar genişletilmiş matriksle yığınlanabilir

•  Ayar ve kontrol için USB ve RS-232 arayüzleri

•  Tüm sistem boyunca tam dengeli ses sinyali akışı

•  AutoSkew™ ile orantısal kazanım otomatik miksleme

   algoritması - ABD Patenti 5,414,776

•  AMX© ve CRESTRON® uyumlu

•  Aynı anda LecNet2 ve Üçüncü Taraf kontrolü
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DMTH4

12 Kanallı Dijital Ses Amplifikatörü

Dijital Telefon Hibrid İşlemcisi

DMPA12

DM  Serisi DSP

DMTH, telefon hatlarını, video kodeklerini ve harici ses
kaynaklarını, DM Serisi işlemcilerin dijital veriyolu yapısına
entegre eden 3 girişli, 24 çıkışlı dijital matriks mikseridir, bu
kaynaklar ses sisteminde ek mikrofon veya ses girişi
olarak çalışır.

Merkezi akustik eko önleme hızlı bir şekilde birleşir ve yakın
taraf gecikmesini 2 ms'ye düşürür. Biri CODEC ve diğeri TEL
bağlantısı için olmak üzere iki eko önleyici sağlanır.

•  3 girişli/24 çıkışlı dijital matriks mimarisi

•  DM Serisi işlemcilerle tam entegrasyon

•  Telefon, kodek ve yardımcı giriş ve çıkışlar

•  İki Akustik Eko Önleyici - 126 ms kuyruk süresi

•  Hat eko önleyici - 30 ms kuyruk süresi

•  Ayar ve kontrol için USB ve RS-232 arayüzleri

•  "Zincirleme bağlantı" ve diğer LecNet 2 cihazlarına

   bağlanmak için dijital G/Ç portları

•  AutoSkew™ ile orantısal kazanım otomatik miksleme

   algoritması - ABD Patenti 5,414,776

•  Aynı anda LecNet2 ve Üçüncü Taraf kontrolü

DMPA12, 1RU, 19" raf muhafazada yer alan dijital 12 
kanallı güç amplifikatörü ve DSP işlemcisidir. Ses 
girişleri dijital veri yolundaki son master miks 
sinyallerinden alınır. Bu son miks sinyalleri, gecikme, 
filtre, sıkıştırma ve sınırlama uygulamak için her bir 
çıkış kanalında bağımsız olarak işlenebilir.

•  Köprü bağlantılı yük (BTL) ile 12 kanallı sınıf-D güç amplifikatörü

•  Kanal başına 10 Watt RMS; komşu kanallar iki kat çıkış gücü için 

    birlikte bağlanabilir

•  Her çıkış kanalı bir DSP gecikmesi, dokuz filtre, sıkıştırıcı ve 

    sınırlayıcı içerir

•  Sessiz çalıştırma için pasif olarak soğutulur

•  Girişler Lecnet 2 DANI™ veriyolu ileri ve geri dağıtılan son miks 

   sinyallerinden alınır - analog giriş sağlanmaz

•  Ön panel seviye kontrolleri ve LED sinyal durumu göstergeleri

•  Yalnızca LecNet2 DM komponentleri ile uyumludur
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DM Matrikx Ayarları

DM Channel Aktivitesi

Venue alıcısı için VRPanel

LecNet2™ YazılımıDM Serisi DSP

LecNet2™ yazılımı, Lectrosonics'in en yeni ses bileşenlerini kolayca
ayarlamak ve kontrol etmek için tasarlanan kullanıcı dostu bir yazılım
paketidir. DM Serisi Dijital Ses Matriks Mikserleri ve Venue Alıcıları
ile birlikte verilir. LecNet2™ öncelikli olarak sistem kurulumu için
kullanılır, gerçek kullanım için konfigürasyon bir dosyaya ve ünitenin
belleğine kaydedilir. Yapılandırma tamamlandığında ünite ana
bilgisayar olmadan çalışır. LecNet2™, Windows XP 32-bit, Vista
32-bit ve Windows 7 32-bit & 64-bit sistemlerinde çalışır.
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Part No: 21499

Tanım: Güç kablosu 60320 C13 - Edison

Part No: 21552

Tanım: Kablo, 15ft, telefon kablosu

Part No: 21558

Tanım: Konnektör, Dişi D-25 pin

Part No: 21580

Tanım: 5 hazneli, sökülebilir, klemens

Part No: 21642

Tanım: Euro Güç kablosu, CEE 7/7 
(Schuko)

Part No:  21643

Tanım: UK Güç kablosu, BS 1363

Part No:  21644

Tanım: Avustralya güç kablosu, S3112

Part No:  21710-1

Tanım: AMX/Crestron kablo

Part No:  21713

Tanım: Kablo, standart USB A2B

Part No:  21716

Tanım: Kablo, CAT5 RJ 45, 12"

Part No:  24719

Tanım: Kablo kelepçesi, Velcro, 

Part No:  35679

Tanım: Lectrosonics tornavida

Part No:  DB2CAT5

Tanım: İşlemcilerin logic portları ve RCWPB8 
uzaktan kontrol arasındaki ön kablolu bağlantılar 
için adaptör

Part No:  RCWPB4

Tanım: Ses işlemcileri için uzaktan 
kontrol, LED, koruyucu plaka

Part No:  RCWPB8

Tanım: Uzaktan kontrol üniteleri için 
butonlar. (Decora koruyucu plaka 
dahil değildir)

Part No: RCWPB8DESK

Tanım: ASPEN ve DM seri işlemcilerinin 
Logic I/O portları için çok amaçlı uzaktan 
kontrol 

Part No:  RCWTH4

Tanım: SPN konferans için masaüstü 
uzaktan kontrol, masaüstü tipi

Part No: RCWVLS

Tanım: AM, dM ve ASPEN serileri için 
uzaktan volume kontrolü, koruyucu plaka

Part No:  XLR8

Tanım: Jak paneli, XLR ve RCA 
giriş/çıkış

DM  Serisi DSPAksesuarlar

Mavi, w/Lectro Logo

Made In The USA By A Bunch Of Fanatics
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Mikrofon dahil değildir

TM400
Test ve Ölçüm için Kablosuz Sistem

Sistemler / Paketler

•  Kalibre edilmiş mikrofon ve test ekipmanı arasındaki uzun
   kablonun yerine geçer
•  Sıkıştırmasız ses için Digital Hybrid Wireless®
•  Dayanıklı tamamı metal yapı
•  Grafik ekranlı SmartTune™,
   net RF frekanslarının kolay seçimi için
•  Verici, XLR jaklı mikrofonları kablosuz kullanım için
   dönüştürür
•  Seçilebilir 5, 15, 48 Volt mikrofon gücü
•  Uzun mesafe için 100 mW çıkış gücü

TM400 sistemi, SIM®, SIA SMAART Live®, TEF® veya diğer
sistemler gibi ölçüm ekipmanı ve kalibre edilmiş test
mikrofonları arasında ideal bağlantıyı sağlamak için
tasarlanmıştır. Bir radyo bağlantısı kullanılarak uzun kablolar
ortadan kaldırılabilir ve böylece zamandan tasarruf edilir.

ve doğruluk oranını artırmak için ek ölçüm fırsatları sağlanır. 
Mikrofon seyirci varken bile mekanın etrafında gezdirilebilir, bu 
durum kablolu ölçüm mikrofonlarında imkansızdır.

Kullanılan Digital Hybrid Wireless® teknolojisinin de bazı avantajlı
özellikleri vardır. İletilen bilgi dijital olarak kodlandığı için, kullanılabilir
dinamik aralık bir analog sistemin sunabileceğinden oldukça 
yüksektir ve ses sinyalinde ölçümlerinize engel olacak sıkıştırma 
bulunmaz.

TM400 sistemi, HM vericisi, R400A alıcısı ve CCTM400 su geçirmez
kasası ile standart olarak gelir. Fakat komponentler ayrı olarak da
sipariş edilebilir. Ayrıca R400A alıcısı ek bir maliyetle, rafa monteli 
ön panelli olarak sipariş edilebilir.

Venue alıcısı çok kanallı sistemler için kullanılabilir.
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Made In The USA By A Bunch Of Fanatics

IS400
Kablosuz Enstruman Sistemi

Sistemler/Paketler

•  Kompandatörsüz ses için  Digital Hybrid Wireless 
   Teknolojisi
•  Tamamen metal konstrüksiyon
•  Bağımsız XLR ve 1/4" ses çıkışı
•  Boş RF frekanslarının seçimi için SmartTune
•  Kazanç kontrolü için ses seviye göstergeleri
•  Uzun menzilli kesintisiz performans için 50 mW 
   RF çıkış gücü

Dijital Hybrid Wireless teknolojisi ile geliştirilen IS400, kablosuz 
enstruman sistemlerindeki yeni standartı oluşturuyor. Flat frekans 
tepkisi, düşük distorsiyon ve kompandor kullanılmayan içi yapısı ile 
yüksek kaliteli ses aktarımı sunar. IS400, 5 telli bas gitarın en kalın 
telindeki en düşük fundamental frekanstan, en tiz overtone ve 
harmoniklere kadar sesi  berrak bir şekilde taşır.  

Standart enstruman sisteminde LMb vericisi kullanılır; fakat diğer 
pek çok verici de IS400 ile birlikte tercih edilebilir.

Çok kanallı sistemler için Venue alıcı kullanılabilir.

MI33P MI33PMI33P

MI39A MI39AMI39A

MI33P MI33PMI33P

MI39A MI39AMI39A

IM UM400LMT
T

Akustik

Akustik

T rs

birçok gitar ve bas gitar,

En fazla akustik seviyedeki
enstrümanlar için bir

MI33PMI33P MI33P

MI39AMI39A MI39A

MI33PMI33P MI33P

MI39AMI39A MI39A

UM400aLMa SM Series
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Photo by Matt Becker, melodicrockconcerts@gmail.com

IS400 Kullanıcıları:

IS400
Kablosuz Enstrüman Sistemi

Sistemler / Paketler

“Neal, Lectrsonics 
ekipmanının
ses kalitesinden çok
memnun, çok net ve 
düzgün
bir ses. Her zaman IS400'ü
kullandım ve en ufak bir RF
sorunuyla karşılaşmadım.
Bu kullanımlarım arasında
kulüplerde, arenalarda,
stadyumlarda ve dış 
mekanlarda
gerçekleşmiş yüzlerce
gösteri var.”

Adam Day, Neal
Schon'un gitar teknisyeni.

Stevie Young - AC/DC
Dixie Chicks
Slash
Neal Schon
Dan Crary
Pearl Jam
Bob Weir
Alex Lifeson
Foreigner
k.d. lang
Ricky Phillips - Styx

Carlos Santana
Johnny Hiland
Taylor Guitars
Ricky Martin Band
John Fogerty
The Killers
George Pajon - Black Eyed Peas
Jerry Horton - Papa Roach
Ziggy Marley
The JDS
Duncan Coutts - Our Lady Peace
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Mevcut Modüler Portatif Alıcı Blokları
D4R

470 470.1 - 495.6 14-18 21-24 Siyah

19 486.4 - 511.9 16-20 23-26 Siyah

20 512.0 - 537.5 21-25 26-29 Siyah

21 537.6 - 563.1 25-29 29-32 Kahve

22 563.2 - 588.7 29-33 32-35 Kırmızı

23 588.8 - 614.3 33-36 35-39 Turuncu

606 606.5 - 631.5 37 38 Siyah

24 614.4 - 639.9 38-42 39-42 Sarı

25 640.0 - 665.5 42-46 42-45 Yeşil

26 665.6 - 691.1 46-50 45-48 Mavi

27 691.2 - 716.7 50-54 48-51 Mor

28 716.8 - 742.3 55-59 51-55 Gri

29 742.4 - 767.9 59-63 55-58 Beyaz

30 768.0 - 793.5 N/A 58-61 Siyah

779 779.12 - 809.75 N/A 61-63 Siyah

31 793.6 - 819.1 N/A 63-64 Siyah

32 819.2 - 844.7 N/A 64-67 Siyah

33 844.8 - 861.9 N/A 67-69 Siyah

806 806.1 - 809.75 N/A N/A Siyah

ISM 902 - 928 N/A N/A Yok

944 944.1 - 951.9 N/A N/A Siyah

VRM 
WBL

VRM
WB

VRM
WBH

VRM
Narrow

VRS VRT R400a DRM DR

470 470.1 - 495.6 14-18 21-24 Siyah

19 486.4 - 511.9 16-20 23-26 Siyah

20 512.0 - 537.5 21-25 26-29 Siyah

21 537.6 - 563.1 25-29 29-32 Kahve

22 563.2 - 588.7 29-33 32-35 Kırmızı

23 588.8 - 614.3 33-36 35-39 Turuncu

606 606.5 - 631.5 37 38 Siyah

24 614.4 - 639.9 38-42 39-42 Sarı

25          Yeşil54-2464-245.566 - 0.046

26 665.6 - 691.1 46-50 45-48 Mavi

27 691.2 - 716.7 50-54 48-51 Mor

28 716.8 - 742.3 55-59 51-55 Gri

29 742.4 - 767.9 59-63 55-58 Beyaz

30 768.0 - 793.5 N/A 58-61 Siyah

779 779.12 - 809.75 N/A 61-63 Siyah

31 793.6 - 819.1 N/A 63-64 Siyah

32 819.2 - 844.7 N/A 64-67 Siyah

33 844.8 - 861.9 N/A 67-69 Siyah

806 806.1 - 809.75 N/A N/A Siyah

ISM 902 - 928 N/A N/A Yok

944 944.1 - 951.9 N/A N/A Siyah

Kablosuz mikrofon ekipmanının lisansı kullanıcının sorumluluğundadır ve lisans verme, kullanıcının
sınıflandırmasına ve uygulamasına ve seçilen frekansa göre değişiklik gösterir. Doğru lisans ile ilgili
ve frekansları seçmeden ve istemeden önce kullanıcının mutlaka uygun iletişim yetkilisine başvurması
gerekmektedir.

Referanslar

Sadece ABD
ABD & İHRAÇ
Sadece İHRAÇ

Mevcut Stüdyo Alıcı Blokları

Frekans
Blok

Frekans
Aralığı

NTSC TV 
Kanalı

PAL D TV 
Kanalları

Renk VRField
WBL

VRT Octopack
L

Octopack
M

Octopack
H

VRField
WB

VRS

Frekans
Blok

Frekans
Aralığı

NTSC TV 
Kanalı

PAL D TV 
Kanalları

Renk
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SMV/
SMQV

SMb/
SMDb

UM400a WM MM400c LMa HM HH IFBT4 D4T LT LMb DB

470 470.1 - 495.6 14-18 21-24 Siyah A1 A1

19 486.4 - 511.9 16-20 23-26 Siyah

20 512.0 - 537.5 21-25 26-29 Siyah

21 537.6 - 563.1 25-29 29-32 Kahve B1 B1

22 563.2 - 588.7 29-33 32-35 Kırmızı

23 588.8 - 614.3 33-36 35-39 Turuncu

606 606.5 - 631.5 37 38 Siyah

24 614.4 - 639.9 38-42 39-42 Sarı C1 C1

25 640.0 - 665.5 42-46 42-45 Yeşil

26 665.6 - 691.1 46-50 45-48 Mavi

27 691.2 - 716.7 50-54 48-51 Mor D1 D1

28 716.8 - 742.3 55-59 51-55 Gri

29 742.4 - 767.9 59-63 55-58 Beyaz

30 768.0 - 793.5 N/A 58-61 Siyah

779 779.12 - 809.75 N/A 61-63 Siyah

31 793.6 - 819.1 N/A 63-64 Siyah

32 819.2 - 844.7 N/A 64-67 Siyah

33 844.8 - 861.9 N/A 67-69 Siyah

806 806.1 - 809.75 N/A N/A Siyah

ISM 902 - 928 N/A N/A Yok

944 944.1 - 951.9 N/A N/A Siyah

Frequency
Block

Frequency
Range:

NTSC TV
Channels

PAL D TV
Channels

Color: SR Series UCR411a UCR401 UCR100 IFBR1a D4R LR

470 470.1 - 495.6 14-18 21-24 Black A1

19 486.4 - 511.9 16-20 23-26 Black

20 512.0 - 537.5 21-25 26-29 Black

21 537.6 - 563.1 25-29 29-32 Brown B1

22 563.2 - 588.7 29-33 32-35 Red

23 588.8 - 614.3 33-36 35-39 Orange

606 606.5 - 631.5 37 38 Black

24 614.4 - 639.9 38-42 39-42 Yellow C1

25 640.0 - 665.5 42-46 42-45 Green

26 665.6 - 691.1 46-50 45-48 Blue

27 691.2 - 716.7 50-54 48-51 Violet D1

28 716.8 - 742.3 55-59 51-55 Gray

29 742.4 - 767.9 59-63 55-58 White

30 768.0 - 793.5 N/A 58-61 Black

779 779.12 - 809.75 N/A 61-63 Black

31 793.6 - 819.1 N/A 63-64 Black

32 819.2 - 844.7 N/A 64-67 Black

33 844.8 - 861.9 N/A 67-69 Black

806 806.1 - 809.75 N/A N/A Black

ISM 902 - 928 N/A N/A None

944 944.1 - 951.9 N/A N/A Black

Tüm ürünler ve frekanslar her ülkede kullanılmaz. LİSANS BİLGİLERİ: Belirli bölgelerde KABLOSUZ
MİKROFON EKİPMANI'nı kullanmak için bakanlık lisansı gerekebilir. Gereklilikler için ulusal yetkilinizle
iletişime geçin. Açıkça onaylanmayan değişiklikler ve modifikasyonlar, ekipmanı kullanma yetkinizi
geçersiz kılabilir.

Mevcut Verici Frekans Blokarı

Mevcut Portatif Alıcı Frekans Blokları

Referanslar

Frekans
Blok

Frekans
Aralığı

NTSC TV 
Kanalı

PAL D TV 
Kanalları

Renk

Sadece ABD
ABD & İHRAÇ
Sadece İHRAÇ
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21
49

9

21
64

2

21
64

4

C
H

12

C
H

20

C
H

40

D
C

R
15

/1
A

6U
†

D
C

R
12

/A
4U

†

D
C

R
15

/2
A

U
†

PS
60

E*
*†

C
H

80
†

VERİCİLER
UM400*

UM400a*
UH400a*

UH400TM*
REFUM*
UM700*

PRTATİF ALICILAR
SR Serisi
VR Field

UCR411a
UCR401
SixPack

QuadPack

OctoPack
UMCWB

STÜDYO ALICILARI
VRM

R400a
UDR700

D4 DIGITAL & QUADRA SYSTEMS
D4T
D4R
M4T

IFB SİSTEM
IFBT4

VHF
CR187
M187*
H187*

ASPEN SERİSİ
SPN812

SPN1612
SPN1624
SPN2412

SPN16i
SPN32i

SPNTrio
SPNConference

DM SERİSİ
DM1624
DM1612

DM812
DM84

DMTH4
DMPA12

AM SERİSİ
PA8

LONG RANGER 4
LR4

LR175

AKSESUARLAR
Bias T

UFM230
UFM50

PF50

* SAdece ISO9Volt Batarya Eliminator kullanıldığında ** Sadece 200-220 VAC, 50Hz güç kullanan ülkeler † IEC tipi güç kablosuna gereksinim duyarlar

AC Güç Kabloları/ Güç KaynaklarıReferanslar
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Quality Products Since 1971Slight of Hand

<< Scan here to learn more about the SSM

www.lectrosonics.com or 1-800-821-1121 

In Canada, call 877-753-2876

In Europe, call +33 (0) 78558-3735Made in the USA by a Bunch of Fanatics.Made in the USA by a Bunch of Fanatics.Made in the USA by a Bunch of Fanatics.

Lighter and smaller than any other full-featured transmitter

Remote setting capable with RM or smartphone app

Superb audio quality with Digital Hybrid Wireless® 

Lemo 3 standard microphone connector

25 and 50 mW RF power settings

75 Mhz (3-block) tuning range

It’s not magic... it’s Lectrosonics.

Introducing the SSM micro bodypack transmitter.
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