
PRODUCTINFORMATIE•W•K•
Klasse-D   type   RingleidingversterkerTKV100-D

Introductie
De TKV100D is een ringleidingversterker die werkt volgens het PULSBREEDTE MODULATIE
principe. Hierdoor is een hoog vermogensrendement haalbaar, omdat alleen het gevraagde vermogen
wordt geleverd en de hoge warmteontwikkeling, die karakteristiek is voor vergelijkbare  stroomsturende
analoge ringleidingversterkers, tot een minimum wordt gereduceerd. Hierdoor is een bijzonder platte (1HE)
behuizing ontstaan en is de hinderlijke windruis door een grote koelventilator niet meer aanwezig.

Voorversterker
√ Instelpotentiometers aan de achterzijde voor Vo-

lume, Lage en Hoge tonen, Limiter, VU-meter
√ Galvanisch gescheiden en gebalanceerde XLR-

ingang, voor een storingsvrije koppeling met een
bestaande geluidsinstallatie en asymmetrische
CINCH (tulp) ingang

√ CINCH doorkoppel uitgang voor 2e eindtrap

Eindversterker
√ Klasse-D principe met Geschakelde Voeding
√ Instelbare Limiter met LED indicatie ter beveili-

ging van de eindtrap en gevoelige oren
√ LED VU-meter, meet de uitgangsspanning of

stroom (omschakelbaar)
√ LED VU-meter, instelbaar op 100mA/m = 0dB
√ 3-delig uitgangsfilter (EMC filter)

Uitvoering
De versterker is ingebouwd in een 19-inch (±48cm) brede systeemkast, hoogte 1HE (±4,5cm), diepte 27cm
en is geschikt voor zowel opbouw, als inbouw in 19-inch Racks. De kleur van de kast is donkergrijs met een
lichtgrijze tekstopdruk. Op het front zijn de VU-meter en de LEDS voor Power, Stand-by en Limiter
zichtbaar. Voor de voeding wordt eveneens gebruik gemaakt van een  schakelend type.

Lusaansluitingen
De lus wordt aangesloten d.m.v. een ‘Speak On’ connector. Als leiding voor de lus wordt normaal
wandkabel 4x0,8mm (4x 0,5mm2) gebruikt. Hierdoor is een  optimale aanpassing op de versterker te
realiseren.

 Ingangs-impedantie/gevoeligheid symm. XLR ingang: 5 kohm/775mV / 0dB

 Ingangs-impedantie/gevoeligheid asym. CINCH ingang: 10 kohm/245mV / -10 dB (t.o.v. 775 mV)

 Frequentiebereik bij ohmse belasting: 52 Hz - 22 kHz  (-3 dB t.o.v. 1 kHz)

 Frequentiebereik volgens NEN10 118-4 100Hz - 5 kHz (-3 dB t.o.v. 1 kHz)

 Maximale uitgangsstroom/spanning/vermogen 5Arms / 40V / ± 100Wrms, 280Wpiek
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