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KDO ŘEKL 
MALÝ?
ONE je kompletní systém veřejného 

ozvučení, hudby na pozadí a nouzového 

zvukového systému certifikovaného dle 

EN 54-16, který zahrnuje integrovanou 

nabíječku baterie EN 54-4, záložní 

zesilovač a akumulátor v jednom 

zařízení.

ONE má inovativní design Stěna & RACK, 

který umožňuje jeho montáž na stěnu i 

do RACK 19“ stojanu, podle potřeb 

konkrétního projektu. Je speciálně 

navržen pro malé a střední instalace.

Systém ONE se díky funkci 

automatického nastavení velmi snadno 

instaluje a konfiguruje, což šetří čas i 

náklady.

ONE-500

MADE IN 

SPAIN
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4
Certifikát č. 0370-CPR-3206

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA 2  x 500 W ( MAXIMÁLNĚ 500W*)
*500W dle EN  60065, odpovídá 200Wrms

EN 54-16  certifikovaný systém, s EN 54-4  integrovaným nabíječem baterie včetně 
slotu pro akumulátor

Stěna & RACK instalace, vhodný pro montáž do RACK 19”, nebo na stěnu

Vše v jednom, extrémně kompaktní jednotka

Funkce automatického nastavení, snadná instalace, konfigurace a údržba

Spolehlivý a bezpečný v každé situaci

EN 54

EN 54
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ONE-500  
FUNKCE

EN 54-16 a EN 54-4
certifikát

Pokročilé
funkce

Stěna & RACK
umístění

Snadná instalace a 
údržba



ZÁRUKA 
MEZINÁRODNÍ

CERTIFIKACE

Systém ONE můžete použít pro všechny 

instalace, kde budou využívány 

nejmodernější funkce systému veřejného 

ozvučení, hudby na pozadí a nouzového 

zvukového systému. Zařízení ONE-500 je 

certifikováno dle mezinárodní normy 

EN 54-16 a její integrovaný nabíječ a slot

pro akumulátor jsou certifikovány dle EN 54-4 

(certifikát 0370-CPR-3206).

HLAVNÍ 

FUNKCIONALITY

ONE má dva zesilovače třídy D o výkonu 500W 

(celkem maximálně 500W *) jeden z nich je 

záložní zesilovač. Se 6 výstupy / zónami ONE 

nabízí 3 analogové zvukové vstupy a rozšiřitelnou 

digitální zvukovou matici 6x6, která nabízí velkou 

univerzálnost, obsahující vše pro malé a střední 

instalace.

MINIMALISTICKÝ
A KOMPAKTNÍ

Systém ONE byl navržen a vyvinut do posledního

detailu. Jeho inovativní design Stěna & RACK

umožňuje jeho montáž na stěnu, nebo

do RACK 19“ stojanu. Snadno se přizpůsobí

jakýmkoliv požadavkům na prostor ve všech

typech instalací.

SNADNÁ INSTALACE

S AUTOMATICKÝM 
NASTAVENÍM

Instalace, konfigurace a údržba systému ONE 
jsou díky funkci automatického nastavení 
velmi snadné, což šetří čas i náklady. Není 
nutné používat externí aplikace, aby byl ONE 
ihned plně funkční a snadno se integroval
s technologiemi třetích stran.

*500W dle EN 60065, odpovídá 200Vrms
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6 linek/zón. Digitální

6x6 audio matice, 

rozšiřitelná.

2 zesilovače třídy D.

Zapojení linek 100V  

nebo 70V s výkonem 

až 500W*. Obsahuje 

integrovaný záložní 

zesilovač.

3 EN 54-4 nabíječ baterie

a 12 V / 17 Ah akumulátor.

4
3 audio vstupy (BGM 

nebo mic)

+1 směšovací vstup

5 Vstup pro až 8 

mikrofonních 

multizónových stanic 

MPS-8Z nebo 

poplachový hlasový 

panel VAP-1.

11

12

13

14

4 předzesílené výstupy 

pro připojení externích 

zesilovačů PA.

DSP  -parametrický 

ekvalizér vstupu/výstupu 

3/7 pásem hlasitosti, 

zesilovač zvuku LDA, 

nezávislé řízení hlasitosti 

pro každý vstup a hlavní 

hlasitost pro výstupy.

Dohled nad 

reproduktorovými 

linkami. Zakončení linky.

Detekce a indikace 

poruchy ve všech 

nouzových funkcích. USB 

zálohování / obnovení a 

nouzový protokol.

15 Navrženo a vyrobeno 

ve Španělsku 

společností 

LDA AUDIO  TECH.

6

7

Přehrávač duálních 

zpráv pro nahrané 

zprávy EVAC + ALERT. 

Postupná evakuace. 

10-ti minutové úložiště 

nahraných zpráv.

LCD displej a ovládání 

(řízení přístupu).

8 Stěna & RACK snadná 

instalace. Plug & Set  

mód pro EN 54 PA/VA.

9

10

8 + 2 porty  GPIO

(monitorované pro  

integraci s ústřednou  

EPS).

Řízení regulátorů

O N E - 500
Vnitřní 
uspořádání

*500W dle EN 60065, odpovídá 200Wrms
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EN 54certifikát

KARTA NABÍJEČE BATERIE
ONE-BC1
Licenční karta pro aktivaci 

nabíječe baterie 

certifikovaného dle EN 54.

PLNĚ 
FLEXIBILNÍ 

SE ŠIROKOU 
NABÍDKOU 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

ADAPTÉR NA STĚNU     
ONE-WMA
EN 54 certifikovaný montážní set 

pro instalaci zařízení ONE na stěnu.

AKUMULÁTOR
EQ-246113
12 V / 17 Ah akumulátor pro 

ONE-500.

RACK ADAPTÉR ONE-RMA
EN 54 certifikovaný RACK 19”

výsuvný montážní set pro ONE.

RACK MONTÁŽNÍ SET PRO 
PEVNÉ UCHYCENÍ ONE-RMA2
Montážní set 2U pro pevné uchycení ONE 

do RACK 19” skříně.



SKŘÍŇ NA STĚNU

RACK-6ALT
Skříň RACK 19” 6U na stěnu se prosklenými 

předními dvířky se zámkem pro VAP-1 

hlasový poplachový panel a VAP-8K 

přídavnou klávesnici.

SKŘÍŇ NA STĚNU 

RACK-4ALT
Skříň RACK 19” 4U na stěnu se prosklenými 

předními dvířky se zámkem pro VAP-1 

hlasový poplachový panel a VAP-8K 

přídavnou klávesnici.

EN 54certifikát

HLASOVÝ 
POPLACHOVÝ
PANEL VAP-1
EN 54 certifikovaný nouzový 

panel s tlačítkem události a 

přístupem k evakuačním 

funkcím.

EN 54certifikát

PŘÍDAVNÁ
KLÁVESNICE VAP-8K
EN 54 certifikováná přídavná jednotka 

pro VAP-1 s 8-mi programovatelnými 

zónovými tlačítky.

ZAKONČOVACÍ 
DOHLEDOVÝ MODUL 
LINKY TFL-2
Filtrovaná impedanční zátěž pro 

70V/100 V reproduktorové linky.

EN 54certifikátMIKROFONNÍ 
STANICE A-1
Jednozónová stolní 

stanice se světelnou 

indikací a 

mikrokontrolérem

EN 54certifikát

PŘÍDAVNÁ  
KLÁVESNICE MPS-8K
EN 54  certifikovaná rozšiřující 

jednotka pro  MPS-8Z 

mikrofonní stanici s 8-mi 

programovatelnými tlačítky.

EN 54 certifikát

MIKROFONNÍ 
STANICE MPS-8Z
Stanice s 8-mi zónovými 

tlačítky a 1 pro události a 1 pro 

paměť.
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Společnost LDA Audio Tech již více než 

40 let navrhuje a vyrábí nejmodernější 

zvuková zařízení pro systémy 

veřejného ozvučení, hudby na pozadí a 

nouzového zvukového systému ve 

svém sídle ve španělské Malaze.

Spolupracujeme s instalačními 

společnostmi, integrátory a distributory 

v 50 zemích, abychom jim poskytli 

řešení, která potřebují v AV systémech 

pro zabezpečení a požární ochranu.

Náš specializovaný inženýrský a 

technický tým neustále pracuje na tom, 

aby byl stále ve spojení s nejnovějšími 

technologiemi. Z tohoto důvodu jsme 

aktivními účastníky mezinárodních 

institucí, které stanovují parametry pro 

nouzové zvukové systémy a zároveň 

nabízíme školení všem našim 

partnerům po celém světě.

LDA Audio Tech zaručuje spolehlivou 

podporu a angažovaný tým pro jakkoliv 

rozsáhlý projekt, kdekoliv na světě.

PŘEDNÍ
TECHNOLOGIE

VYROBENÁ
VE ŠPANĚLSKU   
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