KARTA PRODUKTU

CONCERT SERIES

CQ-1 : Kolumna g³oœnikowa szerokiego pokrycia

Wymiary
Masa
Obudowa
Wykoñczenie
Siatka zabezpieczaj¹ca
Podwieszanie

Model CQ-1 to aktywna kolumna g³oœnikowa
g³ównego systemu nag³oœnieniowego z wprowadzon¹ korekcj¹ fazow¹, która oferuje precyzyjne pokrycie dŸwiêkiem i niski wspó³czynnik Q. CQ-1 posiada opatentowany wzór tuby
typu constant-Q – efekt wnikliwych badañ
z wykorzystaniem specjalnie przygotowanej
komory bezdechowej firmy Meyer Sound.
Charakterystyka czêstotliwoœciowa obejmuje
zakres od 40 Hz do 16 kHz i jest jednolita dla
ca³ego obszaru pokrycia dŸwiêkiem, zarówno w p³aszczyŸnie poziomej, jak i pionowej,
bez zniekszta³ceñ bocznych (side lobes), nawet przy pomiarach z rozdzielczoœci¹ czêstotliwoœciow¹ siêgaj¹c¹ jednej szóstej oktawy.
Wyj¹tkowe po³¹czenie w kolumnie g³oœnikowej CQ-1 precyzyjnej kontroli pola pokrycia
dŸwiêkiem, kompaktowej budowy, niskiego
poziomu zniekszta³ceñ oraz wysokiej mocy
sprawia, ¿e jest ona znakomitym wyborem
w szerokim zakresie sta³ych i koncertowych
instalacji dŸwiêkowych. Model CQ-1 doskonale sprawdza siê jako podstawowa kolumna
g³oœnikowa w g³ównym systemie PA ma³ych
i œrednich wielkoœci audytoriów, obiektów kultu
religijnego, klubów, czy hotelowych sal balowych. Mo¿na j¹ z powodzeniem wykorzystaæ
w opóŸnionych systemach dog³aœniaj¹cych
w halach widowiskowych oraz plenerowych
systemach koncertowych.
Sekcja niskotonowa kolumny CQ-1 wykorzystuje
jeden 15-calowy przetwornik Meyer Sound
z membran¹ sto¿kow¹, natomiast sekcja wysokotonowa bazuje na przetworniku ciœnieniowym z 4-calow¹ membran¹ po³¹czonym

533 mm x 762 mm x 564 mm (s x w x g) (21.00" x 30.00" x 22.20")
58,97 kg (130 lbs); transportowa 68,04 kg (150 lbs)
sklejka brzozowa
czarne, strukturalne
perforowana szeœciok¹tnie rama z blachy podklejona szar¹ g¹bk¹
na œcianie górnej i dolnej po dwa gniazda z zaczepem pierœcieniowym.
Obci¹¿enie robocze dla ka¿dego zaczepu wynosi 226,80 kg (500 lbs),
co daje 5-krotn¹ wytrzyma³oœæ na zerwanie kolumny (przy równoleg³ej
sile rozci¹gaj¹cej); opcjonalnie mog¹ byæ montowane gniazda
z nagwintowanymi otworami 3/8” lub M10.

z tub¹ constant-Q z k¹tem pokrycia dŸwiêkiem
wynosz¹cym 80 stopni na 40 stopni.
Wyrafinowany wzmacniacz mocy MP-2/CQ-1
zosta³ umieszczony w formie lekkiego i ³atwo
dostêpnego modu³u na œcianie tylnej. Uk³ady
wzmocnienia sygna³u, jego przetwarzania
oraz zabezpieczaj¹ce zapewniaj¹ znakomite
rezultaty pracy w ka¿dej konfiguracji systemu
nag³oœnieniowego. Specjalnie opracowany
przez firmê Meyer Sound dwukana³owy
wzmacniacz wykorzystuje autorskie rozwi¹zanie class AB/H z komplementarnymi stopniami mocy MOSFET. Zapewnia on moc chwilow¹ 1240 watów (620 watów na kana³).
Sygna³ audio jest przetwarzany przez aktywn¹
zwrotnicê (crossover) oraz filtry korekcyjne
zapewniaj¹ce w³aœciw¹ charakterystykê czêstotliwoœciow¹ i fazow¹, a tak¿e przez uk³ady
zabezpieczenia g³oœników.
W ka¿dym z kana³ów wzmacniacza zastosowano technologiê limitowania sygna³u TruPower®, dziêki której maksymalizuje siê dzia³anie
g³oœników, minimalizuje kompresowanie mocy
i wyd³u¿a ¿ywotnoœæ podzespo³ów. Dziêki TruPower uzyskuje siê wy¿szy ci¹g³y poziom ciœnienia akustycznego SPL w ca³ym zakresie
czêstotliwoœci z maksymalnym zapasem (headroom) i optymalizuje siê temperaturê cewki
g³osowej. Aktywnoœæ limitera jest ³atwa do monitorowania za poœrednictwem kontrolek LED,
które znajduj¹ siê na œcianie tylnej.
Zasilacz sieciowy MP-2/CQ-1 wzmacniacza
korzysta z systemu Intelligent AC™ firmy
Meyer Sound, który zapewnia automatyczne

• Ultra niskie zniekszta³cenia zapewniaj¹
nadzwyczajn¹ jakoœæ dŸwiêków.
• Nadzwyczajnie p³aska charakterystyka amplitudowa
i fazowa zapewniaj¹ca wiernoœæ brzmienia oraz
odwzorowanie obrazu dŸwiêkowego.

Kompaktowy system CQ-1 jest umieszczony
w obudowie wykonanej ze sklejki brzozowej,
która jest pokryta tward¹ pow³ok¹ strukturaln¹
koloru czarnego. Kolumny s¹ przystosowane
do podwieszania i tworzenia gron przy wykorzystaniu standardowych zaczepów pierœcieniowych i mocowañ typu stud pan, które zosta³y
umieszczone na górnej i dolnej œcianie obudowy. S¹ one przystosowane do przenoszenia
obci¹¿eñ wynosz¹cych 226,80 kg (500 lbs),
co zapewnia wspó³czynnik bezpieczeñstwa
wynosz¹cy 5:1. Opcjonalne ramy mocuj¹ce
u³atwiaj¹ szybkie tworzenie rozbudowanych
systemów i odpowiednie ukierunkowanie kolumn
w konkretnych instalacjach sta³ych i estradowych.
Wœród opcji oferty kolumn CQ-1 znaleŸæ mo¿na
dodatkow¹ ochronê przed czynnikami pogodowymi oraz wykoñczenia kolorystyczne dopasowuj¹ce kolumny do instalacji sta³ych oraz
stylistyki miejsca, w których bêd¹ pracowaæ.
Kolumny CQ-1 mog¹ wspó³pracowaæ z opcjonalnym zdalnym systemem monitorowania
RMS™, który na komputerze pracuj¹cym na
systemie operacyjnym Windows® prezentuje
poziomy sygna³ów wejœciowych oraz mocy,
status przetworników, aktywnoœæ limitera czy
temperaturê wzmacniacza.

ZASTOSOWANIA

CECHY & KORZYŒCI
• Ekstremalnie równe poziome pole pokrycia
dŸwiêkiem w celu zapewnienia spójnego brzmienia.

prze³¹czanie napiêcia zasilaj¹cego, filtrowanie
EMI, miêkki start i posiada zabezpieczenia
przed skokami napiêcia. System Intelligent AC
pozwala na bezpieczne korzystanie z kolumn
na ca³ym œwiecie, bez potrzeby manualnego
wyboru ustawieñ dopasowuj¹cych do napiêcia sieci energetycznej AC.

• Rozszerzona charakterystyka w zakresie niskich
czêstotliwoœci pod k¹tem wykorzystania
w samodzielnych aplikacjach.
• Tuba typu Constant-Q zapewnia jednolit¹
charakterystykê na ca³ym obszarze pokrycia
dŸwiêkiem.
• Przewidywalnoœæ pracy kolumn u³atwia tworzenie
ró¿nego typu systemów nag³oœnieniowych.

• Sale koncertowe, teatry, obiekty kultu religijnego
• Sekcje downfill oraz z opóŸnionym sygna³em
w du¿ych rozbudowanych systemach
nag³oœnieniowych.
• G³oœniki typu side fill w systemach monitorowych
sceny
• Systemy powiadamiania i komunikacji
• Nag³oœnienie sal kinowych oraz aplikacje 5.1

DANE TECHNICZE CQ-1
UWAGI

AKUSTYCZNE
Zakres czêstotliwoœci pracy1
Charakterystyka czêstotliwoœciowa2
Charakterystyka fazowa
Maksymalny szczytowy SPL3
Zakres dynamiki
POLE POKRYCIA

35 Hz - 18 kHz
40 Hz - 16 kHz +/-4 dB
50 Hz - 16 kHz +/-90o
136 dB
>110 dB

1 Zalecany maksymalny zakres
czêstotliwoœci pracy. Charakterystyka
zale¿y od obci¹¿enia systemu
monitorowania i akustyki pomieszczenia.
2 Pomiar w polu swobodnym, zmierzono
z rozdzielczoœci¹ czêstotliwoœciow¹ 1/3
oktawy z odleg³oœci 4 metrów.

80o poziomo x 40o pionowo

3 Zmierzono z materia³em muzycznym
w odleg³oœci 1 metra.

CROSSOVER4
700 Hz

4 Przy tej czêstotliwoœci przetworniki
niskich i wysokich czêstotliwoœci
generuj¹ taki sam poziom ciœnienia
akustycznego.

PRZETWORNIKI
Niskie czêstotliwoœci

Wysokie czêstotliwoœci

jeden 15" g³oœnik z membran¹ sto¿kow¹
Impedancja nominalna: 8 Ω
cewka g³osowa: 3"
Moc: 600 W (AES)5
jeden 4" przetwornik membranowy
Impedancja nominalna: 8 Ω
Œrednica cewki g³osowej: 4"
Œrednica membrany: 4"
Œrednica otworu wyjœciowego: wylot 1.5"
Moc: 250 W (AES)5

5 Moc jest mierzona zgodnie ze
standardami AES: przetwornik stale
zasilany przez dwie godziny szumem
o ograniczonym paœmie z 6 dB
optymalizacj¹ PAR.

WEJŒCIE AUDIO
Typ
Maksymalny zakres sygna³ów synfazowych
Z³¹cza

Impedancja wejœciowa
Po³¹czenia

Ograniczanie DC
CMRR
Filtr RF
Filtr TIM
Nominalna czu³oœæ wejœciowa
Poziom wejœciowy

ró¿nicowy, elektronicznie symetryzowane
+/-15 V DC, uziemione w celu zabezpieczenia przed transientami napiêcia
wejœcie - ¿eñski XLR z pod³¹czeniem równoleg³ym na mêskie gniazdo
wyjœciowe XLR lub VEAM all-in-one (zintegrowane zasilanie AC, audio oraz
sieæ)
10 kΩ ró¿nicowo miêdzy stykiem 2 a 3
Pin 1: Chassis/uziemienie 220 kΩ, 1000 pF, 15 V zacisk sieci w celu
zapewnienia rzeczywistego odciêcia masy dla czêstotliwoœci audio
Pin 2: Sygna³ +
Pin 3: Sygna³ – (biegunowoœæ sygna³u mo¿e byæ zmieniona na panelu u¿ytkownika)
Case: uziemienie i chassis
Brak na wejœciu, Pr¹d sta³y blokowany na etapie przetwarzania sygna³u
>50 dB, typowo 80 dB (50 Hz – 500 Hz)
Common mode: 425 kHz; Differential mode: 142 kHz
<80 kHz, zintegrowany z przetwarzaniem sygna³u
0 dBV (1 V rms, 1.4 V pk) przy œredniej wartoœci nastêpuje ograniczanie dla
szumu ró¿owego i muzyki
•ród³o sygna³u audio musi mieæ mo¿liwoœæ dostarczenia minimum +20 dBV
(10 V rms, 14 V pk) przy 600 Ω, w celu wygenerowania maksymalnego
szczytowego SPL w zakresie pasma roboczego g³oœników

6 Moc wzmacniacza zmierzono w oparciu
o maksymalne nieograniczane napiêcie
fali sinusoidalnej rms, które wzmacniacz
wytwarza przy nominalnej impedancji
obci¹¿enia. Dla obydwu kana³ów 70 V
rms (100 V pk) przy 8 omach.

WZMACNIACZ
Typ
Moc wyjœciowa6
THD, IM, TIM
Obci¹¿enie
Ch³odzenie

Dwukana³owy komplementarny stopieñ wyjœciowy MOSFET (class AB/H)
1240 W (620 W/kana³)
<.02 %
8 Ω ka¿dy kana³
wymuszone ch³odzenie powietrzem, dwa wentylatory (jeden wentylator
wsteczny o bardzo wysokich obrotach)

ZASILANIE
Z³¹cze
Prze³¹cznik napiêcia
Bezpieczny zakres napiêcia zasilania
Punkty w³¹czenia i wy³¹czenia zasilania
Pobór pr¹du (spoczynkowy):
Maks. ci¹g³y pobór mocy (>10 sec)
Impuls natê¿enia (<1 sec)
Maksymalny szczytowy pobór pr¹du
Natê¿enie rozruchowe
SIEÆ RMS (OPCJA)

250 V AC NEMA L6-20 gniazdo (twistlock) , IEC 309 gniazdo mêskie lub VEAM
Automatyczny, ka¿de z dwoma odczepami wysokiego-niskiego napiêcia (zasilane sta³e)
95 V AC - 125 V AC; 208 V AC - 235 V AC; 50/60 Hz
85 V AC - 134 V AC; 165 V AC - 264 V AC; 50/60 Hz
0.640 A rms (115 V AC); 0.320 A rms (230 V AC); 0.850 A rms (100 V AC)
8 A rms (115 V AC); 4 A rms (230 V AC); 10 A rms (100 V AC)
15 A rms (115 V AC); 8 A rms (230 V AC); 18 A rms (100 V AC)
22 A pk (115 V AC); 11 A pk (230 V AC); 25 A pk (100 V AC)
7 A pk (115 V AC); 7 A pk (230 V AC); 10 A pk (100 V AC)
Wyposa¿enie w dwu¿y³owe skrêcone przewody sieciowe, które informuj¹
operatora komputera host systemu o parametrach pracy wzmacniacza.
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Specyfikacja dla architektów
Kolumna g³oœnikowa musi byæ aktywna i szerokopasmowa. Wœród
przetworników musi znaleŸæ siê g³oœnik 15-calowy o membranie
sto¿kowej oraz ciœnieniowy g³oœnik z membran¹ o œrednicy 4 cali
i z otworem wylotowym o œrednicy 1,5 cala, który jest po³¹czony
z tub¹ typu constant-Q o polu pokrycia wynosz¹cym 80 stopni
w p³aszczyŸnie poziomej i 40 stopni w p³aszczyŸnie pionowej.

pasmo od 35 Hz do 18 kHz. Charakterystyka fazowa musi wynosiæ +/- 90 stopni w zakresie od 50 Hz do 16 kHz. Maksymalny
szczytowy poziom SPL musi wynosiæ 136 dB w odleg³oœci 1 metra.
Pole pokrycia musi wynosiæ 80 stopni w p³aszczyŸnie poziomej w zakresie czêstot1iwoœci od 500 Hz do 16 kHz oraz 40 stopni w p³aszczyŸnie pionowej w zakresie czêstot1iwoœci od 1500 Hz do 12 kHz .

System g³oœnikowy musi posiadaæ wbudowane uk³ady elektroniczne przetwarzania sygna³u oraz dwukana³owy wzmacniacz.
Wœród funkcji przetwarzania sygna³u musi znaleŸæ siê korekcja
charakterystyki, korekcja fazy, uk³ady zabezpieczenia przetworników oraz aktywna zwrotnica rozdzielaj¹ca sygna³ na sekcjê
wysokich oraz niskich czêstotliwoœci. Punkt podzia³u crossovera
musi przypadaæ na 700 Hz. Ka¿dy kana³ wzmacniacza musi pracowaæ w klasie AB/H i dysponowaæ komplementarnymi stopniami
mocy MOSFET. Moc impulsowa musi wynosiæ 620 watów w ka¿dym z kana³ów (³¹cznie 1240 watów) przy nominalnej impedancji
8 omów. Zniekszta³cenia (THD, IM, TIM) nie mog¹ przekraczaæ
0.02 procenta. Uk³ady zabezpieczaj¹ce musz¹ korzystaæ z limitowania sygna³u TruPower.

Wejœcie audio musi byæ elektronicznie symetryzowane z impedancj¹ 10 kOhm i akceptowaæ nominalny sygna³ o wartoœci 0 dBV
(1 V rms, 1.4 V pk) (+20 dBV do wygenerowania maksymalnego
szczytowego ciœnienia akustycznego SPL). Z³¹cza musz¹ byæ typu
¿eñskiego i mêskiego XLR (A-3) lub typu VEAM all-in-one (zintegrowane po³¹czenie zasilania AC, audio oraz sieci). Uk³ad musi
posiadaæ filtrowanie RF, a CMRR musi byæ wiêksze ni¿ 50 dB
(typowo 80 dB w zakresie od 50 Hz do 500 Hz).

Specyfikacja techniczna dla typowego urz¹dzenia powinna byæ
nastêpuj¹ca: zakres czêstotliwoœci roboczej musi obejmowaæ

Wbudowany zasilacz sieciowy musi posiadaæ rozwi¹zanie automatycznego dopasowania do napiêcia sieci energetycznej, filtry
EMI, miêkki start oraz zabezpieczenie przepiêciowe. Zasilanie
powinno byæ dopasowane do nominalnego napiêcia 100, 110 lub
230 V AC przy czêstotliwoœci 50 lub 60 Hz. Zakres napiêcia pracy
dla norm UL oraz CE musi obejmowaæ zakres od 95 do 125 V AC
oraz od 208 do 235 V AC. Maksymalny szczytowy pobór pr¹du

podczas pracy musi wynosiæ 15 A przy 115 V AC lub 8 A przy 230
V AC. Natê¿enie rozruchowe podczas miêkkiego startu nie mo¿e
przekraczaæ 7 A przy 115 V AC. Z³¹cze zasilania AC musi byæ
z blokad¹ typu NEMA L6-20, mêskie IEC 309 lub VEAM.
System g³oœnikowy musi zapewniæ mo¿liwoœæ zainstalowania opcjonalnego zdalnego systemu monitorowania Meyer Sound’s RMS.
Wszystkie komponenty kolumny g³oœnikowej musz¹ byæ zamontowane w akustycznie dostosowanych obudowach o kszta³cie trapezoidalnym wykonanych ze sklejki brzozowej z czarnym odpornym
na uszkodzenia wykoñczeniem strukturalnym. Przednia siatka
ochronna musi byæ wykonana ze stalowej blachy o szeœciok¹tnych
oczkach pokrytej szar¹ g¹bk¹. Wymiary musz¹ wynosiæ 533 mm
szerokoœæ x 762 mm wysokoœæ x 564 mm g³êbokoœæ (21,00”x
30,00”x 22,20”). Masa powinna wynosiæ 130 lbs (58,97 kg). Obudowa kolumny musi posiadaæ cztery zaczepy z mocowaniem pierœcieniowym oraz typu stud pan, po dwa na œcianie dolnej i górnej,
z normatywnym obci¹¿eniem wynosz¹cym 226.80 kg (500 lbs)
na ka¿dy zaczep, co zapewnia wspó³czynnik bezpieczeñstwa 5:1.
Dostêpne musz¹ byæ mocowania opcjonalne 3/8 cala lub metryczne M10.
G³oœnik musi byæ firmy Meyer Sound – model CQ-1.

