KARTA PRODUKTU

ULTRA SERIES

UM-1P/UM-100P : Monitory sceniczne o w¹skim/szerokim polu pokrycia

Wymiary 16.50" s x 22.38" w x 15.44" g
Masa
Obudowa
Wykoñczenie
Siatka zabezpieczaj¹ca

Aktywne monitory sceniczne UM-1P oraz
UM-100P zosta³y zaprojektowane w celu
zapewnienia pe³nopasmowego monitorowania sygna³ów z du¿¹ g³oœnoœci¹. Gwarantuj¹
one czyst¹ reprodukcjê miksów scenicznych
zawieraj¹cych wokale, jak i sygna³y instrumentów muzycznych. Efektywny zakres
przetwarzanych czêstotliwoœci siêga progu
le¿¹cego a¿ na 60 Hz. Kompaktowa obudowa mieœci 12-calowy przetwornik o membranie sto¿kowej oraz driver ciœnieniowy
o membranie o œrednicy 3 cali. Po³¹czenie
przetworników o wysokiej sprawnoœci oraz
doskonale dopasowany uk³ad elektroniczny
monitorów gwarantuje p³ask¹ charakterystykê oraz zgodnoœæ fazow¹, a tak¿e niemal¿e
perfekcyjn¹ odpowiedŸ w ca³ym zakresie
audio – zapewniaj¹c tym samym korzyœci
m.in. w niewielkiej podatnoœci na sprzê¿enia
zwrotne. Maksymalny poziom ciœnienia akustycznego SPL wynosi 133 dB / 1 m i to przy
wyj¹tkowo niskim poziomie zniekszta³ceñ.
Dostêpne s¹ dwa ró¿ne zakresy pokrycia
wysokimi czêstotliwoœciami. Monitor UM-1P
ma w¹skie i symetryczne pole pokrycia
wynosz¹ce 45 stopni w kierunku
poziomym i pionowym, co pozwala na ich
bliskie rozmieszczanie i zapewnia minimaln¹ interakcjê miêdzy nimi. Monitor UM100P oferuje pole pokrycia wynosz¹ce
100 stopni w p³aszczyŸnie poziomej oraz
40-stopniowe pokrycie w p³aszczyŸnie pionowej, gwarantuj¹c szerokie pokrycie
dŸwiêkiem z monitorów na scenie.

Konstrukcja przetworników wysokotonowych
wykorzystuj¹ca rozwi¹zanie constant-Q
zapewnia jednolite pole pokrycia dŸwiêkiem
w ca³ym zakresie pracy, zarówno w p³aszczyŸnie poziomej, jak i pionowej. T³umienie
poza polem emisji jest gwa³towne i jednolite
w ca³ym zakresie czêstotliwoœci, z minimaln¹ interferencj¹ k¹tow¹ (side lobing).
Ka¿dy przetwornik jest indywidualnie zasilany przez dedykowany kana³ wzmacniacza
class AB/bridged z komplementarnymi stopniami mocy MOSFET. Moc ca³kowita wynosi 550 watów. Sygna³ wejœciowy audio
jest przetwarzany przez zwrotnicê aktywn¹
oraz filtry korekcyjne w celu uzyskania p³askiej charakterystyki czêstotliwoœciowej
oraz zgodnoœci fazowej, jak te¿ w celu zagwarantowania bezpieczeñstwa g³oœnikom.
Uk³ady elektroniczne phase-corrected zapewniaj¹ wyrównan¹ charakterystykê amplitudow¹ i fazow¹, co przejawia siê uzyskaniem nadzwyczajnej reakcji impulsowej
i doskona³ym odwzorowaniem obrazu
dŸwiêkowego.
Wymienne modu³y wejœciowe audio zapewniaj¹ mo¿liwoœæ wspó³pracy w bardzo szerokim zakresie zastosowañ. Standardowa
wersja posiada wejœcie XLR po³¹czone
równolegle z wyjœciem, natomiast w wersji
rozbudowanej otrzymujemy dodatkowo
prze³¹cznik biegunowoœci (nie wp³ywa na
sygna³ przekazywany na wyjœcie) oraz t³umik
sygna³u wejœciowego (od 0 dB do -18 dB).

• UM-1P posiada tubê przetwornika wysokotonowego
constant-Q o symetrycznych polach pokrycia,
co zapewnia precyzyjne ukierunkowanie dŸwiêku
z minimaln¹ interakcj¹ s¹siednich monitorów.

Dostêpna jest równie¿ wersja z dwoma wejœciami sumuj¹cymi sygna³y do trybu mono.
Sekcja wzmacniacza i procesora wykorzystuje system Meyer Sound’s Intelligent
AC™, który zapewnia automatyczne dopasowanie do napiêcia zasilaj¹cego, posiada
filtry EMI, opóŸnione w³¹czenie uk³adów
(miêkki start) oraz ogranicznik skoków napiêcia, co zapewnia bezpieczn¹ pracê monitorów na ca³ym œwiecie.
Obudowa monitorów UM-P jest zbudowana z najwy¿szej jakoœci sklejki brzozowej,
która jest pokryta odporn¹ na uszkodzenia
czarn¹ pow³ok¹ strukturaln¹. Wpuszczone
w obudowy uchwyty zapewniaj¹ ³atwe ich
przenoszenie, a stalowa siatka o wzorze
szeœciok¹tnym i szara g¹bka przezroczysta akustycznie skutecznie chroni¹ g³oœniki. Obudowy mog¹ byæ malowane, co pozwala na ich u¿ycie w sytuacjach, gdy wymagane jest ich dopasowanie do istniej¹cej stylistyki miejsca ich pracy.
Modele UM-P s¹ kompatybilne ze zdalnym
systemem monitorowania RMS™, który
umo¿liwia wszechstronne zarz¹dzanie parametrami pracy systemu za poœrednictwem
sieci pracuj¹cej w systemie operacyjnym
Windows®.

ZASTOSOWANIA

CECHY & KORZYŒCI
• P³aska charakterystyka czêstotliwoœciowa oraz
zgodnoœæ fazowa pozwalaj¹ca na uzyskanie
wysokich poziomów SPL przed pojawieniem siê
sprzê¿eñ.

(419 mm x 568 mm x 392 mm)
77 lbs (34.93 kg)
Sklejka brzozowa klasy premium
czarne, strukturalne
perforowana blacha stalowa malowana
proszkowo z g¹bk¹ ochronn¹

• UM-100P posiada tubê constant-Q o szerokim polu
pokrycia, daj¹c¹ wykonawcom maksymaln¹
swobodê poruszania siê po scenie.
• Wysoka moc szczytowa gwarantuje wierne
odwzorowanie transientów.
• Obudowa o niskim profilu nie ogranicza widocznoœci
• Wbudowane precyzyjne uk³ady elektroniczne
eliminuj¹ potrzebê stosowania zewnêtrznych
crossoverów oraz wzmacniaczy.

• Wokalowy monitor sceniczny
• Monitor dla instrumentów klawiszowych i innych
• Monitor sceniczny typu sidefill
• Monitor sceniczny perkusisty
(w po³¹czeniu z subwooferem USW-1P)

DANE TECHNICZE UM-1P/UM-100P
UWAGI

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

60 Hz - 18 kHz
65 Hz - 17 kHz +/-4 dB
500 Hz - 16 kHz +/-35o°
133 dB
>110 dB
UM-1P: 45o x 45o; UM-100P: 100o poziomo x 40o pionowo

CROSSOVER4
UM-1P: 1000 Hz; UM-100P: 1200 Hz
PRZETWORNIKI
Niskie czêstotliwoœci

Wysokie czêstotliwoœci

jeden 12" g³oœnik z membran¹ sto¿kow¹
Impedancja nominalna: 2 Ω
cewka g³osowa: 3"
Moc: 400 W (AES)5
jeden 3" przetwornik ciœnieniowy
Impedancja nominalna: 16 Ω
Œrednica cewki g³osowej: 3"
Œrednica membrany: 3"
Œrednica otworu wyjœciowego: wylot 1.4"
Moc: 100 W (AES)5

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 na mêskie gniazdo wyjœciowe XLR lub
VEAM all-in-one
(zintegrowane 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 – (opcjonalny prze³¹cznik odwrócenia fazy sygna³u) 6
Case: uziemienie i chassis
Ró¿nicowe ograniczanie pr¹du sta³ego do maksymalnego napiêcia sygna³u
synfazowego
>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

1 Zalecany maksymalny zakres
czêstotliwoœci pracy. Charakterystyka
zale¿y od obci¹¿enia systemu
monitorowania i akustyki pomieszczenia.
2 Pomiar w pó³przestrzeni (monitor na
pod³odze), zmierzono z rozdzielczoœci¹
czêstotliwoœciow¹ 1/3 oktawy
z odleg³oœci 1,5 metra.
3 Zmierzono z materia³em muzycznym
w odleg³oœci 1 metra.
4 Przy tej czêstotliwoœci przetworniki
œrednich i wysokich czêstotliwoœci
generuj¹ taki sam poziom ciœnienia
akustycznego.
5 Moc jest mierzona zgodnie ze
standardami AES: przetwornik stale
zasilany przez dwie godziny szumem
o ograniczonym paœmie z 6 dB
optymalizacj¹ PAR.
6 Dodatkowe dwie opcje modu³ów
wejœciowych s¹ dostêpne z prze³¹cznikiem odwracaj¹cym biegunowoœæ
sygna³u i t³umikiem (0 dB do -18 dB);
jedna ze z³¹czem wyjœciowym looping
oraz jedna z dwoma wejœciami
z sumowaniem mono.
7 Moc wzmacniacza zmierzono w oparciu
o maksymalne nieograniczone napiêcie
fali sinusoidalnej rms, które wzmacniacz
wytwarza przy nominalnej impedancji
obci¹¿enia. Kana³ niskotonowy 30 V rms
(42 V pk) przy 2 omach, kana³
wysokotonowy 32 V rms (45 V pk) przy
16 omach.
8 Brak funkcji wy³¹czenia pracy przy
przekroczeniu okreœlonego poziomu
napiêcia. Napiêcia AC powy¿ej 265 V s¹
zabezpieczane przez bezpiecznik i mog¹
spowodowaæ trwa³e uszkodzenie
zasilacza. Napiêcia poni¿ej 90 V AC
mog¹ powodowaæ przerywane dzia³anie.

WZMACNIACZ
Typ
Moc wyjœciowa 7
THD, IM, TIM
Obci¹¿enie
Ch³odzenie

Dwukana³owy komplementarny stopieñ wyjœciowy MOSFET (class AB/bridged)
550 W ca³kowita
<.02 %
2 Ω kana³ niskotonowy, 16 Ω kana³ wysokotonowy
Konwekcyjne; wyjœcie 24 V DC dla opcjonalnego zewnêtrznego wentylatora

ZASILANIE
Z³¹cze
Prze³¹cznik napiêcia
Bezpieczny zakres napiêcia zasilania
Punkty w³¹czenia i wy³¹czenia zasilania8
Pobór pr¹du:
Natê¿enie spoczynkowe
Maks. ci¹g³y pobór mocy (>10 sec)
Impuls natê¿enia (<1 sec)
Maksymalny szczytowy pobór pr¹du
Natê¿enie rozruchowe

PowerCon lub VEAM
Automatyczne, zakres od 90 V AC do 265 V AC
100 V AC - 240 V AC; 50/60 Hz
90 V AC w³¹czenie, bez wy³¹czenia pracy, ochrona bezpiecznikiem powy¿ej
265 V AC
0.25 A rms (115 V AC); 0.13 A rms (230 V AC); 0.3 A rms (100 V AC)
2.8 A rms (115 V AC); 1.4 A rms (230 V AC); 3.2 A rms (100 V AC)
3.2 A rms (115 V AC); 1.6 A rms (230 V AC); 3.7 A rms (100 V AC)
5.0 A pk (115 V AC); 2.5 A pk (230 V AC); 5.8 A pk (100 V AC)
<9 A pk (115 V AC oraz 230 V AC)

SIEÆ RMS (OPCJA)
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
G³oœniki powinny stanowiæ aktywne monitory sceniczne; dostêpne powinny byæ dwa modele. Przetworniki powinny obejmowaæ
12-calowy g³oœnik z membran¹ sto¿kow¹ oraz przetwornik ciœnieniowy z 3-calow¹ membran¹ z falowodem o symetrycznym k¹cie
pokrycia 45 stopni lub 100 stopni w p³aszczyŸnie poziomej i 40
stopni w p³aszczyŸnie pionowej w zale¿noœci od modelu.
System g³oœnikowy powinien posiadaæ wbudowane uk³ady elektroniczne przetwarzania sygna³u oraz dwukana³owy wzmacniacz.
Funkcja przetwarzania sygna³u musi obejmowaæ korektor barwy,
korektor fazy sygna³u, uk³ad rozdzielenia sygna³u i zabezpieczenia dla sekcji wysokich i niskich czêstotliwoœci. Punkt podzia³u
aktywnej zwrotnicy powinien przypadaæ na czêstotliwoœæ 1000
Hz lub 1200 Hz w zale¿noœci od modelu. Ka¿dy kana³ wzmacniacza musi pracowaæ w klasie AB/bridged z komplementarnymi stopniami wyjœciowymi MOSFET. Moc ca³kowita powinna wynosiæ 550
watów z nominalnym 16-omowym obci¹¿eniem dla kana³u wysokich czêstotliwoœci i 2-omowym dla kana³u niskich czêstotliwoœci.
Zniekszta³cenia (THD, IM, TIM) nie mog¹ przekraczaæ 0.02%.
Specyfikacja techniczna dla typowego urz¹dzenia powinna byæ
nastêpuj¹ca, przy pomiarze z rozdzielczoœci¹ 1/3 oktawy: zakres
czêstotliwoœci roboczej musi obejmowaæ pasmo od 60 Hz do 18 kHz.

Charakterystyka fazowa musi wynosiæ +/- 35 stopni w zakresie
od 600 Hz do 16 kHz. Maksymalny szczytowy poziom SPL musi
wynosiæ 133 dB w odleg³oœci 1 metra. Pole pokrycia musi
wynosiæ 45 stopni na 45 stopni lub 100 stopni na 40 stopni
w zale¿noœci od modelu.

AC. Maksymalny szczytowy pobór pr¹du podczas pracy powinien wynosiæ 5 A przy 115 V AC, 2,5 A przy 230 V AC lub 5,8 A
przy 100 V AC. Natê¿enie rozruchowe podczas miêkkiego startu
nie mo¿e przekraczaæ 9 A przy 115 V AC. Z³¹cze zasilania AC
musi byæ typu PowerCon lub VEAM all-in-one multi-pin.

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). Z³¹cze musi byæ typu ¿eñskiego XLR (A-3)
z równoleg³ym po³¹czeniem do mêskiego gniazda wyjœciowego
XLR. Uk³ad powinien posiadaæ filtrowanie RF, a CMRR musi byæ
wiêksze ni¿ 80 dB w zakresie od 50 Hz do 500 Hz. Nale¿y zapewniæ dwie opcje dodatkowych modu³ów wejœciowych z t³umikiem
oraz prze³¹cznikiem odwracaj¹cym fazê sygna³u: jeden z wyjœciem
loop-through, inny z dwoma wejœciami sumuj¹cymi sygna³ zamiast wejœcia i wyjœcia loop-through.

System g³oœnikowy musi zapewniæ mo¿liwoœæ zainstalowania
opcjonalnego zdalnego systemu monitorowania Meyer Sound’s
RMS. Wszystkie komponenty musz¹ byæ zamontowane w akustycznie dostosowanych obudowach o kszta³cie klina wykonanych z najwy¿szej jakoœci 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
16,50” szerokoœæ x 22,38” wysokoœæ x 15,44 g³êbokoœæ (419 mm
x 568 mm x 392 mm). Masa powinna wynosiæ 77 lbs (34,93 kg).
K¹t œciany przedniej obudowy musi wynosiæ 52 stopnie.

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 100 do 240 V

G³oœniki musz¹ byæ firmy Meyer Sound – modele UM-1P lub UM100P.

