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ONE er et komplet EN 54-16 certificeret 
public address, baggrundsmusik og 
talevarslingssystem der inkluderer en 
integreret EN 54-4 batterioplader i den 
samme enhed.

ONE har et innovativ design der giver 
mulighed for montering på væg eller 
i rack, så den passer ind i ethvert 
projekt. ONE er specifikt designet til 
små og mellemstore intallationer.

ONE systemet er meget nemt at 
installere samt konfigurere uden behov 
for eksterne programmer, og den kan 
integreres perfekt med tredjepart 
teknologi.

HVEM SAGDE 
LILLE



ONE-500

HOVEDENHED 2 X 500 W (TOTAL MAKSIMUM 500W*)
*500 W i henhold til EN 60065. 200 Wrms i henhold til EN 54-16.

EN 54-16 certificeret system med EN 54-4 integreret batterioplader og holder

Væg & Rack design, passer til 19” rack eller kan vægmonteres

Alt-i-én og ekstrem kompakt enhed

Plug & Set mode, nem at installere, konfigurere og vedligeholde

Pålidelig og sikker i enhver situation
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EN 54-16 og EN 54-4
certificeret

ONE-500
FEATURES

Avanceret
funktioner

Væg & Rack
design

Nem installation
og vedligeholdelse
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Med ONE kan hvilken som 
helst installation få de mange 
features i offentlig adressering, 
baggrundsmusik og tale 
varslingssystem. ONE-500 
enheden er certificeret under 
den internationale standard
EN-54-16. Batterilader samt 
holder er EN 54-4 certificeret.

ONE har to klasse D forstærkere 
op til 500 W (total max 500 
W*) og en backup forstærker. 
ONE har 6 outputs/zoner, 3 
analog audio inputs og en 
digital 6x6 audio matrix samt 
mange udvidelsesmuligheder. 
ONE er meget alsidig og passer 
ind i mindre og mellemstore 
installationer.

GARANTERET VED
INTERNATIONALE
CERTIFICERINGER

TOP
FUNKTIONALITET

*500 w i henhold til EN 60065. 200 Wrms i henhold til EN 54-16.



ONE systemet er designet 
og udviklet ned til mindste 
detalje. Det innovative ”Væg 
& Rack” design gør at den kan 
monteres både på væg samt i 
19” rack og passer nemt ind i 
alle installationer grundet den 
kompakte størrelse.

Der er ikke behov for eksterne 
programmer for at gøre ONE 
køreklar og den integreres nemt 
med tredjepart teknologier.
Installation, start-up og 
vedligehold af ONE systemet er 
nemt og sparer derfor både tid 
og omkostninger.

MINIMALISTISK 
OG KOMPAKT 

CONFIGURATION 
OG START-UP 
UDEN BESVÆR 





6 outputs/zoner. Digital 6x6 
audio matrix, kan udvides.

2 klasse D forstærkere 
med to konfigurationer til 
100/70 V linier op til 500 
W*. Backup forstærker 
inkluderet.

N 54-4 batterioplader
og 12 V 18 Ah batteri. 

3 audio inputs (BGM eller 
mic) + 1 mixed input. Noise 
gate og tilslutning til 
betjeningspanel.

Paging station input op 
til 8 MPS-BZ multizone 
mikrofoner eller VAP-1 
talevarslings panel.

Dobbelt afspiller til lagret 
beskeder til EVAC + ALERT. 
10 minutters diskplads til 
optaget beskeder.

LCD display og kontrol 
(adgangskontrol). 

Væg & Rack design, nem at 
installere. Plug & Set mode 
til EN 54 PANA.

8+2 GPIO porte 
(supervised til integration 
med Brand Alarm Kontrol 
Panel).

Tilslutning af volumen 
paneler.

4 pre-amp outputs til 
forbindelse af eksterne PA 
forstærkere.

DSP: 3/7-bånd input/
output parametrisk 
EQ, loudness, LDA lyd 
forbedring, selvstændig 
volume kontrol per input  
og master volume til 
outputs.

Højttaler overvågning uden 
brug af returkabel.

Fejl overvågning og 
indikation i alle nød 
funktioner. USB backup/
gendan og nødsituations 
log.

Designet og produceret i 
Spanien.

ONE-500 
Hovedenhed

*500 W i henhold til EN 60065. 200 Wrms i henhold til EN 54-16.
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STOR 
FLEKSIBILITET 

MED BREDT 
UDVALG AF 

TILBEHØR
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BATTERIOPLADER KORT 
ONE-BC1
Batteri update og aktiveringskort EN54-4 
certificeret til ONE-500.

EN 54 certificeret

BATTERI 
EQ-246113
12 V og 17 Ah bly batteri til ONE-500. 

RACK MONTERING 
ONE-RMA
EN 54 certificeret 19” rack monteringskit til 
ONE enheden.

VÆG MONTERING 
ONE-WMA
EN 54 certificeret vægmonteringskit til  
ONE enheden.

EN 54 certificeret EN 54 certificeret



KEYBOARD UDVIDELSE 
MPS-8K
EN 54 certificeret udvidelses enhed med 
8 programmerbare knapper til MPS-BZ 
kaldemikrofon.

EN 54 certificeret

END OF LINE ENHED 
TFL-2
Filtreret belastning impedans til 70/100 V 
højttaler linier.

EN 54 certificeret

MIKROFON 
MPS-8Z
Kaldemikrofon med 8 zone knapper,
1 til events og 1 til hukommelse. 

EN 54 certificeret

MIKROFON 
A1
Bordmikrofon til kald i en enkel zone,
med lysindikation og mikrocontroller. 



BRANDMANDSPANEL 
VAP-1
EN 54 certificeret panel til nødsituationer 
med event knap og adgang til evakuerings 
funktioner.

EN 54 certificeret

KEYBOARD UDVIDELSE 
VAP-8K
EN 54 udvidelses enhed med 8 
programmerbare zone knapper til VAP-1 
varslingspanel.

EN 54 certificeret

VÆG MONTERET KABINET 
RACK-4ALT
19” og 4U vægmonteret rackskab med 
frontlåge i glas og med lås.

VÆG MONTERET KABINET
RACK-6ALT
19” og 6U vægmonteret rackskab med 
frontlåge i glas og med lås.



ONE er et EN 54-16 certificeret 
public address, baggrundsmusik og 

talevarslingssystem, kompakt og alt-i-
et, som giver hurtig installation med 

kun en enhed.

ONE er designet til at passe ind i 
alverdens forskellige installationer, 

og kan opfylde alle mindre og 
mellemstore steder med behov for en 

talevarslingsløsning såsom butikker, 
kirker, sportshal, lagerbygning,  
sportsarenaer og togstationer.

KUN FANTASIEN  
SÆTTER 

GRÆNSEN





www.lda-audio.dk
info@lda-audio.dk
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