
SELF-POWERED…OUTOF THE BOX

LA4X je DSP řízený zesilovač založený na architektuře 4 vstupů a 4 výstupů s exkluzívním úsporným a maximálně efektivním
napájecím modulem. Díky LA4X mohou boxy L-Acoustics využívat všech výhod aktivně napájených boxů při zachování
univerzálnosti přistupu odděleného napájení. Systémy L-Acoustics mohou být využívány následujícími způsoby:

‘‘1 KANÁL - 1 REPROBOX’’

Nabídka čtyř vstupů a čtyř zesílených kanálů LA4X může být alokována dle potřeby pro libovolné pasívní reproboxy propojením
jedna ku jedné. Tento přístup je výhodný pro aplikace, kde je potřeba vysoký počet nezávislých zdrojů zvuku, jako pódiové
odposlechy, multikanálové systémy a distrubuované systémy s velkým množstvím zdrojů.

n (LA4X) řídí 4n (boxů)

Sound designer určí potřebný počet LA4X zesilovačů na základě počtu boxů děleno 4.

‘‘PLNĚAKTIVNÍ’’

V náročných instalačních projektech může LA4X ovládat aktivní systémy až do velikosti K2 pro maximální výkonový headroom a
nejlepší možný výkon. Jedna sekce měniče na výstupní kanál umožňuje nezávislé DSP ošetření každého reproboxu, tento přístup
přináší maximální diskretizaci od vstupu přes procesing po reprobox.

‘‘KONVENČNÍ’’

V aplikacích vyžadující vysoký počet reproboxů s optimalizovanými náklady na koncové zesilovače, LA4X může efektivně pracovat
jako konvenční zesilovač řídící reproduktory v paralelním zapojení pomocí svých 4 výstupních kanálů s možností využití všech
4 vstupů při použití pasivních reproboxů.
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LA4X AMPLIFIED CONTROLLER

4,000 W @ 8 Ω s rekordní vytrvalostí

Univerzální SMPS s korekćí účiníku

4 in x 4 out architektura

Integruje nový MILAN protokol od Avnu



GREENPOWER

LA4X je „zelený“ zesilovač, využívající univerzální spínaný
napájecí zdroj, pracující v rozsahu od 90V do 265V. Spínaný
zdroj (SMPS) obsahuje korekci účiníku (PFC), maximalizující
účinnost zesilovače a využívající téměř 100% dostupného
elektrického výkonu při zachování vysoké tolerance
k nestabilnímu přívodu napájení. PFC umožňuje LA4X dodat
z 10A přívodu stejný výkon, jako konvenční zesilovač ze 16A
přívodu. Díky tomu jsou snížené nároky na napájení (průřezy
kabelů, úprava napájení atd...) a tedy i nákladů na provoz.
Koncový stupeň třídy D zajišťuje účinný provoz s minimálním
vyzařováním tepla. LA4X poskytuje RMS výkon 4 x 1000W
do 8Ω nebo 4 Ω s rekordními časy udržení. Kromě
vysokého surového RMS výkonu při 8Ω impedanci,
schopnost dodat vysoký výkon po dlouhou dobu umožňuje
ze systému získat maximální výkon, především v LF spektru.
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DSP

DSP pracuje na 96 kHz s přesností 32 bitů s plovoucí
řádovou čárkou a kombinuje IIR a FIR filtry pro vytvoření
perfektně linearizovaných fázových křivek a zásadně
vylepšených impulzních odezev pro rovnoměrný,
přirozenější, transparentní a realistický zvukový zážitek.

Nástroje systémového technika

Pokročilé DSPtools nástroje zaměřené na gain, delay a
nastavení polarity systému mohou být použity v rámci
workflow pro live zvuk. Sestávají ze tří kroků od celkového
nastavení systému, po specifické úpravy nastavení: Za prvé,
nastavení frekvenční odezvy line source pomocí Array
Morphingu umožňuje systémovému technikovi dosáhnout
stejné tonality pro různé geometrie line source zdrojů a
kombinovat rozdílné line source reprosoustavy v rámci jedné
instalace při zajištění stejných sonických vlastností. Za
druhé, zajištění linearizace HF s použitím plochých FIR filtrů
a filtru kompenzace pohlcení vzduchu. V aplikacích s
dlouhým dosahem je propagace vysokých frekvencí
zásadně ovlivněna absorbcí vzduchu. Kompenzace tohoto
fenoménu obnovuje původní frekvenční odezvu
reprosoustav, až po limit pro zachování potřebných zdrojů
měničů. Za třetí, vyladění odezvy systému (EQ station)
použitím sady 8 IIR filtrů pro detailní doladění systému v
rámci prostředí a vykuchání nechtěných frekvencí.

Dostupné pouze v “LA NETWORK MANAGER”
Dostupné v “LA NETWORK MANAGER”
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Ochrana systému

Nejnovější L-DRIVE ochranný systém
provádí pokročilou analýzu úrovní
signálu. Pokud měniče pracují v
nelineární doméně, buď při vysokých
výchylkách, vysokých teplotách nebo
při vysokém napětí, L-Drive funguje
jako chytrý regulátor výkonu pro
prodloužení výdrže komponentů při
zachování maximálního dynamického
rozsahu. Obvody L-DRIVE jsou
navrženy pro maximální sonickou
tranparentnost systému

Čtyři vstupy LA4X jsou k dispozici ve formátech analogový,
AES a AVB. Čtyři kaskádované 24-bitové a 96 kHz A/D
převodníky na vstupu poskytují vysokou dynamiku kódování
130 dB. AES/EBU digitální vstupy umožňují konverzi
vzorkování od 44.1 kHz po 192 kHz. LA4X je AVB listener
schopný získat čtyři audio kanály z jednoho streamu
obsahující až 16 kanálů při 48 kHz nebo 96 kHz.
Automatický fallback umožňuje vytvoření redundantních
audio cest s konstantní úrovní signálu.



UŽIVATELSKÉROZHRANÍ

1 StavováLED
2 LOAD/SIGNAL/LIMIT/CLIP LED
3 L-NET control network LED
4 2 x 24 znakový LCD displej
5 Navigační/Editační otočný enkodér
6 Power/Standby tlačítko a LED
7 Tlačítka výběru kanálu/mute
8 Menu tlačítka
9 Proti prachová mřížka

10 PowerCON 20 A napájecí konektor
11 Mřížka ventilátoru
12 SpeakON výstupní konektory
13 XLR analog nebo AES/EBU vstupní konektor
14 XLR analog nebo AES/EBU link konektor
15 EtherCON 1 Gbit Ethernet konektor

10 11 12 13 14 15

1 2

6 7 8 9

3 4 5

REPROBOXY

Systémy Preset rodiny Maximální počet přípojů
na kanál (*)

Maximální počet boxů
na zesilovač

Point source 5XT 4 16

X8 2 8

X12 1 4

X15 HiQ 1 2

Colinear source Syva 1 4

Constant curvature
line source

ARCSWiFo 1 4

ARCS II 1 2

Variable curvature
line source

Kiva II 2 8

Kara 2 4

K2 1 1

Subwoofer Syva Sub 1 4

Syva Low 1 4

SB15m 1 4

SB18 1 4

* Počet přípojů koresponduje buď s počtem pasivních reproboxů, nebo sekcí aktivních reproboxů.



SOFTWAREASÍŤ

Design komplexních systémů umožňuje integrace L-NET sítě založené na ethernetu. Díky vysokorychlostnímu 1
Gbit/s protokolu pro přenos dat lze v reálném čase řídit a monitorovat až 253 jednotek pomocí LA Network Manager
software. Plná flexibilita je dosažena několika snadno a rychle konfigurovatelnými síťovými topologiemi, jako daisy-
chain, hvězda nebo hybridní topologie. Počítač, na kterém běží LA Network Manager je s jednotkami propojen
standardními, běžně dostupnými Cat5e U/FTP kabely.

LA Network Manager je optimalizovaný pro běh na Mac a Windows platfomách a spoléhá se na čistě grafický
přístup, umožňující gesta jako drag and drop v rámci pracovní plochy a tak reflektovat jejich fyzické rozmístění v
rámci instalace. Je navržen tak, aby uživatele rychle provedl procesem nastavení, odladění a živého odbavení
pomocí vhodných nástrojů na dedikované stránce pro každý z úkolů procesu. Pokročilý síťový engine umožňuje
automatické vyhledání připojených jednotek v síti. Možnost přiřazení do více group, detailní monitoring v reálném
čase a logování událostí, stejně jako množství produkčních nástrojů podtrhuje praktičnost síťového software pro
správu.

Integrace řízení a dohledu řešení třetích stran je řešeno podporou SNMP protokolu. L-Acoustics je certifikovaným
členem QSC, CRESTRON a EXTRON partnerských programů a poskytuje zároveň softwarové moduly umožňující
integraci jejich automatizačních systémů. Lze tak dosáhnout ultimátní spolehlivosti v rámci kulturních center, univerzit,
sportovních center atd...
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ROZMĚRY

DSP řízené zesilovače L-Acoustics nabízejí vysoký výkon a účinné řízení reprosoustav, digitální zpracování signálu a
komplexní systém ochran v jednoduchém ergonomickém balení. Vestavěná knihovna presetů umožňuje rychlou
optimalizaci systému s minimálními korekcemi EQ a poskytuje unikátní sonickou signaturu L-Acoustics systémů.
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LA4X: Zesilovač s DSP
4 x 1000 W @ 8 Ω
4 vstupy x 4 výstupy

LA8: Zesilovač s DSP
4 x 1800 W @ 4 Ω
2 vstupy x 4 výstupy

LA12X: Zesilovač s DSP
4 x 3300 W @ 2.7 Ω
4 vstupy x 4 výstupy

L-CASE

L-CASE je navržený tak, aby poskytoval vysokou úroveň ochrany proti nárazům, vibracím, vodě a
prachu pro L-Acoustics elektroniku o velikosti 2U během jejich přepravy a provozu. Nabízí snadnou

a komfortní manupulaci. Několik L-CASE obalů lze použít
individuálně, případně stackovat na sebe. Přístup ke panelům
elektroniky i kabeláži během provozu je možný.

L-CASE může být rychle a bezpečně zavěšen pomocí
bezpečnostního popruhu provléknutého skrz rukověť a připojen
k šasi elektroniky.
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Pracovní podmínky
Teplota Pokojová teplota (od 0º C / 32º F do +50º C / 122º F)

Zesilovač a napájení
Třída zesilovače Class D

Výstupní výkon EIA
(1% THD, 1 kHz, všechny kanály najednou)

4 x 1000 W RMS (do 8 Ω)

4 x 1000 W RMS (do 4 Ω)

Typ napájecího zdroje Univerzální spínaný napájecí zdroj (SMPS) s korekcí účiníku (PFC)

Účiník > 0.9 (4 Ω plný výkon)

Vstupní napětí 100 -240 V~ ±10%, 50-60 Hz

Nominální proudové požadavky 20 A pro 100-120 V, 10 A pro 200-240 V

Audio specifikace
Frekvenční odezva 20 Hz - 20 kHz ± 0.25 dB do 8 Ω

Zkreslení THD+N (20 Hz - 10 kHz) < 0.05% , do 8 Ω, 11 dB pod specifikovaným výkonem

Úroveň šumu (20 Hz - 20 kHz, 8 Ω, A-weigthed) - 71 dBV

Oddělení kanálů (při 1 kHz , 8 Ω) > 80 dB

Latence (pro analogové i digitální vstupy) Standardní pracovní režim: 3.84 ms

Nízko latenční režim: 0.76 ms

DSP
Digitální Signálový Procesor (DSP) SHARC 32 bit, floating point, 96 kHz vzorkování

I/O routing Flexibilní 4x4 routovací matrix

Vybavení každého vystupního kanálu Vestavěná EQ stanice s 8 IIR, 3 FIR EQ filtry

Array morphing (LF contour, zoom factor)

Filtr kompenzace absorpce vduchu

Interní IIR a FIR EQ algoritmy pro linearizace fáze a vylepšení impulzích odezev reproduktorů

L-DRIVE ochrany (výchylka, teplota a přepětí)

Výstupní delay 0 ms to 1000 ms

Ochrany měničů L-DRIVE: výchylka / teplota / přepětí

Ochrana obvodů
Vstupní napájení a zdroj Přepětí a podpětí / přehřátí / proudová ochrana (spínací proud)

Výstup Proudová ochrana / zkrat / přehřátí

Chlazení Ventilátory s teplotním řízením otáček

Vstupy

Analog: 4 symetrické analogové linkové vstupy s pasivním linkem
A/D převod 4 kaskádované 24-bit analog/digital převodníky (130 dB dynamický rozsah)

Vstupní impedance 22 kΩ (symetricky)

Max. vstupní úroveň 22 dBu (symetricky, THD 1%)

Digital: 2 AES/EBU vstupy (4 kanály) s elektronicky bufferovaným linkem a failsafe relé
Standard AES/EBU (AES3)

Vstupní vzorkovací frekvence (Fs) 44.1, 48, 64, 88.2, 96, 128, 176.4 nebo 192 kHz

Dékla slova 16, 18, 20 nebo 24 bitů

Synchronizace Signál převzorkován na interní hodiny na 96 kHz

Vzorkovací frekvence 96 kHz (SRC vztažena k vnitřním hodinám)

Dynamický rozsah 140 dB

Zkreslení (THD+N) < -120 dBfs

Bandpass ripple ± 0.05 dB (20 Hz - 40 kHz, 96 kHz)

Fallback režim AB na CD: digital na analog / digital na digital

Podmínky přepnutí Žádné hodiny, ztráta hodin, CRC chyba, chyba bipolárního kódování nebo data slip

Konstantní delay Nezávisle na vstupní Fs

Konstantní úroveň Podle uživatelského nastavení AES/EBU gain, nezávisle na vstupní Fs

Vstupní gain -12 dB až +12 dB, 0.1 dB kroky

AVB vstupy
Kapacita streamu Jeden class A stream

Latence 2 ms (typicky, záleží na talkeru) formát IEC 61883-6 AM824 při 48 kHz nebo 96 kHz

Počet kanálů 4 kanály z jednoho streamu, obsahující až 8 kanálů

Hodiny Synchronizováno na hodiny připojeného AVB vstupního streamu (upsampling na 96 kHz v případě 48 kHz streamu)

Vzdálené ovládání a dohled

Síťové připojení Dual-port Ethernet Gigabit rozhraní, Avnu certifikovaný bridge předává až 32 streamů

Software pro vzdálené ovládání L-Acoustics LA Network Manager

Řešení třetích stran QSC® / SNMP/ Extron® / Crestron®

Fyzická data

Výška 2U

Hmotnost 11.3 kg / 24.9 lb

Krytí IP3x

SPECIFIKACE


