
1. Призначення

Комплекс трансляції повідомлень КТП01-50 призначений для
трансляції мовних та музичних програм через зовнішні акустичні системи,
розраховані на підключення до радіоліній з напругою 100 В. 

2. Розміщення органів управління та клем

1 – індикатор включення напруги живлення
2 – вимикач напруги живлення POWER
3 – вхідний роз’єм MIC для підключення мікрофона (щоб уникнути

перевантаження мікрофонного входу, рекомендується тримати
мікрофон на віддалі 10 15 см від обличчя) 

4 – вхідний роз’єм AUX для підключення тюнера, магнітофона, компакт-
програвача 

5 – перемикач входів MIC/AUX (при переключенні в положення MIC
одноразово звучить сигнал привернення уваги типу "гонг") 

6 – регулятор рівня вихідного сигналу VOLUME
7 – індикатори рівня вихідного сигналу

1 – вихідні клеми OUTPUT
2 – запобіжник FUSE 3,15 A
3 – шнур живлення 220 V 50 Hz 

3. Технічні дані

1. Вихідна потужність комплексу, Вт – 50
2. Вихідна напруга, В – 100
3. Діапазон відтворюваних частот, Гц – 80  16000 (-3 дБ)
4. Номінальна чутливість входів, мВ: AUX – 200

MIC –  5
5. Захист від обриву або короткого замикання в навантаженні.
6. Напруга живлення змінного струму, В/Гц – 220  10% / 50
7. Потужність споживання, ВА, не більше – 75
8. Габаритні розміри, мм – 180123333
9. Вага без упаковки, кг – 4,7
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4. Свідоцтво про приймання

Комплекс трансляції повідомлень КТП 01-50 у складі:

1. Підсилювач-мікшер 50ПП022М      № _______________

2. Мікрофон динамічний  з настільним тримачем  - 1 ком.                    

відповідає технічним вимогам  та визнаний придатним до експлуатації.

 
Дата випуску  _____________________________

Представник ВТК  _____________________________

М.П.

5. Свідоцтво про пакування

Дата пакування ________________________________

Пакування виконав _____________________________

6. Гарантії виробника

Виробник гарантує відповідність якості комплексу технічним
вимогам при дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання та
експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації складає 1 рік з дня введення в
експлуатацію в межах гарантійного терміну зберігання комплексу.

Гарантійний термін зберігання – 2 роки з дня виготовлення
комплексу.

Адреса для пред’явлення претензій до якості роботи підсилювача:
79019, м. Львів, вул. Жовківська 30Д, НВП “Електроприлад”.

Тел. (032) 297-06-40, 297-04-46
E-mail: info@vellez.com.ua 
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