
IS5
Komplett ljudsystem för installation med 8 zoner

- Butiker   - 8 separata zoner (utbyggbart till 40) med 8 valbara ljudkällor
- Restauranger  - 2 st. förstärkare med vardera 4x120W ger 8 
- Nöjesfält   - Bas / diskant / volym- reglage på alla line in / ut
- Hotell   - 100V system ger enkel, snabb och felfri installation
- Tågstationer  - Utropsmikrofon för meddelanden och information
- Gym   - Brandlarmsingång, ingång för utropsmick & telefon, prioriteringsingång

Distribuerat ljudsystem med zonmatris, enkelt att installera (inga datorer behövs för att konfigurera matrisen, 
detta sker med gamla hederliga analoga knappar, spakar och switchar) 
Systemet stöder 8 line in med separata gain, 8 out för 8 separata zoner med individuella ljudkällor och 
volymer, (varje högtalarzon kan spela olika ljudkällor och musik, t.ex. kanske en matbutik vill ha ljudet av 
fiskmåsar och havet i fiskdisken, ljudet av en bondgård i köttdisken, samtidigt som resten av butiken har bak-
grundsmusik) varje zon kan även ha paneler som man via CAT5(CAT6) kan styra volym, val av ljudkälla (1-8) 
samt även koppla in I-pod, MP3-spelare eller annan ljudutrustning via vanlig RCA, 
Varje zon ut har separat bas-, diskant- och volym- reglage. Systemet har EMC in (för brandlarm och talat 
utrymningslarm, ett flertal priority nivåer och funktioner. Utropsmikrofonen T8000A kan adressera en, flera eller 
alla zoner vid utrop och meddelanden, systemet kan uppgraderas till 40 zoner för större installationer. 

Högtalarna vi föreslår (VPS502W) går enkelt att byta ut mot andra modeller, storlekar och antal, detta är en-
dast ett exempel på hur ett installationspaket kan se ut, kontakta oss för hjälp med projektering och plannering
För installation i offentliga lokaler, butiker, restauranger, barer, hotell, nattklubbar, ridhus, gym, kyrkor, 
konferensanläggningar, nöjesparker, tågstationer, mm.
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IS5
PRODUKTER I SYSTEMET

Art. nr Beskrivning         Antal
T8000 Signalmatris/zonemixer med 8 in / 8 ut, all signalhantering sker här  1 st.

VPS502W Installationshögtalare med 5”element och diskant, vit    32 st.

T4S120 Förstärkare 100V, 4 kanaler med 120W / kanal     2 st.

T8000A Utropsmikrofon, för meddelanden och utrop til en, flera eller alla zoner 1 st.

T8000B Väggpanel för kontroll över zon, med val av ljudkälla samt volym   4 st.

T2221 CD / RADIO / MP3- spelare, 2 kanaler ut      1 st.
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Komplettera ljudsystemet med 100V-kabel, Equalizer, takhögtalare,
rackskåp, racktillbehör mm.
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CS-SERIEN TAKHÖGTALARE
Vid installation där undertak finns kan det 
vara fördelaktigt att använda takhögtalare 
istället, CS-serien är tvåvägs högtalare med 
hifi-ljudkvalitet, finns i tre storlekar 5”, 6” och 
8”, enkelt att montera med snabbfästen, fan-
tastisk ljudkvalitet

PSC250V
- 2x2,5mm2 100V kabel för installation, flamm 
& rök, skyddad samt UV behandlad, dubbel 
yttre isolering för godkända kabeldragningar 
enligt El-standard

RACKTILLBEHÖR
- Draglådor
- Kontaktpaneler
- Ventillationsplåtar
- Hyllor
- Utdragbara skrivbord

Besök vår hemsida www.prophon.se för fullt 
sortiment

RACKSKÅP
Finns i olika höjder, utföranden och djup, 
från 8 HE (Höjdenheter) till 46HE, 450, 550 
och 650 djup, enkelt att montera, även trä-
möbler och rackskåp i trä finns, tillverkat i 
Italien och Sverige, hög kvalitet. 
Tillbehör så som plexiglas dörr, sidor, bak-
stycken, avbelastningsskenor, draglådor, 
rackhyllor, paneler finns att tillgå.

T6231A
Equalizer med 2x31band för justering av 
rumsakustik och ljudinställning, med en 
mängd funktioner som Hi-Pass filter av/på, 
både XLR och Tele in/ut, 2HE, 19” rackmon-
terbar
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KOPPLINGSSCHEMA IS5

Line in 1-8

Signal zone 1-4 
ut till förstärkare 

Signal zone 5-8 
ut till förstärkare 

Zon 1-4 ut med 4 st. högtalare 
på varje zon, med vardera 120W 

förstärkare

Zon 5-8 ut med 4 st. högtalare 
på varje zon, med vardera 120W 

förstärkare


