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Egenskaper 

 4 kanals teknologi og I2C BUS-logikk 
 For optimal regulering av de enkelte 

høyttalersoner/ grupper for individuell tilpasning 
av lydstyrke 

 Valgfri intern og/eller ekstern lydstyrkeregulering 
for enkeltanrop, gruppeanrop, generalanrop, 
alarmer osv., avhengig av  
AutroVoice BR-200-programmering. 

 Kan utvides med ytterligere moduler APS-62, 
APS-64 ved behov 
 
 

APS-62.1 - Utgangsmodul for 2 høyttalerlinjer 100V 

 For tapsfri regulering av lydstyrken til 2 
høyttalersoner for individuell tilpasning av 
ønsket, individuell lydstyrke i hver sone 

 Modul med 2 trinnbrytere - hver med 10 stillinger 
(trinn), samt stilling Av 

 Valgfri intern og/eller ekstern lydstyrkeregulering 
for anrop/gong/alarm osv. avhengig av 
programmering 

 Tilhørende tilkoblingsmodul RWS-62 med 
pluggbar tilkoblingsklemme, 6-polet 
(høyttalerlinjer, ekst. lydstyrkeregulering), samt 
ekstra pluggbar tilkoblingsklemme, 4-polet, for 
utvidelse med ekstra moduler APS-62.1, APS-
64.1 

 Betjeningsknapper kan valgfritt tas av (med 
tang): Kan kun betjenes med skrutrekker (for å 
hindre uønsket endring) 
 
 

APS-64.1 - Utgangsmodul 4 høyttalerlinjer, 100V 

 Utførelse som APS-62.1, for tapsfri regulering av 
totalt 4 stk. 100V høyttalersoner for individuell 
tilpasning av lydstyrken i hver sone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniske spesifikasjoner 
APS-62.1 

Maks. belastning pr. 
modul 

250W 

Regulering 
2 trinnbrytere hver med 11 posisjoner 
(10 lydstyrketrinn og AV) for 
høyttalerlinjer (-grupper/-soner) 100V 

Rele 

2 releer for inn-/utkobling av de 2 linjene, 
1 rele for forbikobling av de interne 
reguleringene og 1 rele for forbikobling 
av ekstern justering. 

Programmering Funksjoner programmeres i APS-990 

Maks. effekt til den 
innebygde autotrafoen 

250W (summen av sinuseffektene til 
begge linjene) 

APS-64.1 

Maks. belastning pr. 
modul 

250W 

Regulering 
4 trinnsbrytere - hver med 11 posisjoner 
(10 lydstyrketrinn og AV) for 4 
høyttalerlinjer (-grupper/-soner) 100V 

Rele 

4 releer for inn-/utkobling av de 4 linjene, 
3 releer for forbikobling av de 4 interne 
reguleringene og 2 releer for forbikobling 
av ekstern justering 

Programmering Funksjoner programmeres i APS-990 

Maks. effekt til de 
innebygde 
autotrafoene 

250W (summen av sinuseffekten til alle 
4 linjene) 
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116-BRG-APS64.1 Utgangsmodul for 4 høyttalerlinjer - 100V

 

    Sett forfra (FRS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Sett bakfra (RWS) 

 

 

 
 

        Pluggbar 12-polet    
              tilkoblingsklemme              
              for høyttaler linjene 
 
 
 
 
 
 
              
              
              Inngang fra forsterkeren 
              og utgang til videre 
              utvidelser. 

 

  Modell kode 
 
 
 

      Roterende trinnbrytere for 
           for reguleringen av        
           høyttalerlinjene. 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Merking av høyttaler  
             linjene. 


