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Especificações: SIV 260

Entradas 2x Microfone m. 12V fantasma. / 1x Line

Sensibilidade de entrada -50dBu XLR sym. (Mic.) / 0dBu XLR sym. (Line)

Corrente do loop (RMS) 4A

Possível resistência do loop 0,1 - 1Ohm

Desempenho de gravação max. 300W

Área abrangida 2aproximadamente 800m

Alimentação da rede 230VAC/50Hz

Dimensões 433 x 44 x 200mm / 19”/1HE

Peso (brutto) 4,1kg

Cor prateado / preto

Amplificador de indução inovador com saída de  

corrente constante, especialmente para circuitos de

indução de acordo com DIN 60118-4. Devido ao 

circuito de alta corrente, não é necessário um 

transmissor de loop, este é directamente ligado

ao amplificador. O amplificador possui um   

compressor/limitador altamente eficaz para controle 

automático de ganho. Como resultado, os 

dispositivos auditivos podem ser efectivamente 

impedidos de serem transmitidos durante a 

recepção de indução. O SIV 260 possui duas 

entradas de microfone com alimentação fantasma,

bem como uma entrada de linha simétrica, para que

possa ser operada como uma unidade autónoma 

ou junto com um sistema de som instalado 

permanentemente. Cada entrada tem um controle  

de reforço, que pode ser ajustado através de uma 

chave de fendas. Na secção principal, há um controle

de som bem como um controle de zumbido. Os  

sinais de entrada e saída são exibidos através de -

um display LED. 

A capacidade de amplificação é suficiente para salas

até aproximadamente 800m2.

O amplificador é à prova de curto-circuito e tem um 

circuito de protecção contra sobretemperatura. 

Os estados de comutação „Protect”,„Loop ok” e

„Power” são sinalizados à frente através de 

diferentes LEDs coloridos. Dois ângulos de montagem 

de 19” para montar em rack e o cabo de alimentação 

estão incluídos na entrega. 

SIV 260
Amplificador de indução

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alterações.



SIV 1000
Amplificador de indução

Amplificador de indução inovador com saída de  

corrente constante, especialmente para circuitos de

indução de acordo com DIN 60118-4. Devido ao 

circuito de alta corrente, não é necessário um 

transmissor de loop, este é directamente ligado

ao amplificador. O amplificador possui um   

compressor/limitador altamente eficaz para controle

automático de ganho. Como resultado, os 

dispositivos auditivos podem ser efectivamente

impedidos de serem transmitidos durante a 

recepção de indução. O SIV 1000 possui duas 

entradas de microfone com phantom power,

bem como uma entrada de linha simétrica, para que

possa ser operada como uma unidade autónoma 

ou junto com um sistema de som instalado 

permanentemente. Cada entrada tem um controle 

de reforço, que pode ser ajustado através de uma 

chave de fendas. Na secção principal, há um controle

de som bem como um controle de zumbido. O 

circuito de compensação de perda de metal ajustável 

garante uma adaptação ideal do loop às condições 

locais. A inserção do compressor bem como o sinal de

saída são sinalizados através de um indicador de 

nível de LED.

A capacidade de amplificação é suficiente para salas-

até aproximadamente 1300m2.2.

O amplificador é à prova de curto-circuito e tem um 

circuito de protecção contra sobretemperatura.

Os estados de comutação „Error”,„Temp.”, „Overload“ 

e „Power” são sinalizados à frente através de 

diferentes LEDs coloridos. Dois ângulos de montagem ´

de 19” para montar em rack e o cabo de alimentação 

estão incluídos na entrega.

Especificações: SIV 1000

Entradas audio            1 x Mik. XLR, 1 x Mik / Line XLR, 1 x Line Klinke

Área abrangida 2350 - 1300 m

Comprimento máx. do cabo do loop de indução230 m

Resistência do loop 0,5 - 3 Ohm

Corrente do loop (RMS) 9,2 A

Phantom power 15 V

Frequência da operação 80 - 6,5 kHz /±1,5 dB

Factor de distorção THD + N < 0,2% / 1kHz

Fonte de alimentação 230 V / 50 Hz

Saída máxima 120 W

Peso 4,2 kg

Dimensões 443 x 50 x 205 mm

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alterações.



HG 3500
Aparelho auditivo

Aparelho auditivo com amplificador de bobina de 

indução e transistor, conector de 3,5 mm para 

microfone, ligar/desligar via controle de volume, 2 

LEDs de informação para intensidade de campo

magnético +6dB/+12dB de acordo com IEC60118-4.

Operação com 2 pilhas (AA) completas com fones
em miniatura. 

Especificações:

Faixa de Frequência 80-10.000 Hertz 

Tensão da operação 3 V (2 x AA) 

Potência de saída 100 mW/ 16 Ohm 

Tempo de funcionamento 200 - 300 horas

Dimensões 60 x 100 x 22 mm

Peso 80 g (sem pilhas e fones)

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alterações.



SIC 266
Controlador de comando de rede

Controlador de comando de rede para iPhone 

ou iPad. O SIC 266 é um comando remoto de 

audio, controlável através de dispositivos móveis

iPhone, iPad ou sistemas Android.

Em simultâneo, é possível controlar os comandos 

directamente no dispositivo através de botões

iluminados. Com o SIC 266 é possível programar

6 circuitos de altifalantes bem como 4 volumes 

predefinidos, que podem ser activados em diferentes

cenários específicos por cliente. O SIC 266 possui 

dois canais de linha de audio simétricos e seis circuitos 

de altifalantes de 100V. Devido à entrada/saída analógica 

o sistema de controle também pode ser integrado em 

sistemas existentes. 

Ângulo de montagem de 19" e cabo de alimentação 

estão incluídos na entrega. 

Especificações: SIC 266

Entradas: 2x sym. XLR 0dB, 6x 100V Braçadeira Phoenix 

Saídas: 2x sym. XLR 0dB, 6x 100V Braçadeira Phoenix

Intervalo de controle: -88dB - 0dB (por canal 3 predefinições de volume)

THD+N: < -87dB

Comunicação: RS 232, RJ45 Ethernet

Elementos de controle: 6+4 Botões luminosos LED

Tensão da rede: 230V/50Hz

Gravação de desempenho: 8W

Dimensões: 440 x 44 x 220mm (19"/1HE)

Peso: 3,2kg

Não incluído no fornecimento 

Exemplo de aplicação 

Sem responsabilização por mudanças técnicas ou enganos, equipamentos semelhantes à ilustração, sujeito a alterações.
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