
NAVIGATOR™

PROCESOR

SYGNA£OWY

Druga generac ja Navigatorów f i rmy Sabine

charakteryzuje siê ca³kiem nowymi rozwi¹zaniami

technologicznymi, nowym oprogramowaniem

zarz¹dzaj¹cym prac¹ procesora, intuicyjnym

sterowaniem za pomoc¹ œciennych paneli, jak równie¿

wiêkszym wyborem wejœæ i wyjœæ, co rozszerza

mo¿liwoœci i zastosowania. Piêæ nowych Navigatorów

daje Ci pe³n¹ kontrolê i szybkie dokonywanie nastaw w

czasie przedstawienia, oferuje ³atwoœæ konfigurowania,

zabezpiecza rozg³oszeniowe instalacje PA, a tak¿e

rozdziela dŸwiêk do pomieszczeñ w systemach

wielostrefowych - wszystko dziêki wyj¹tkowym

algorytmom DSP i niezawodnej konstrukcji sprzêtowej.

Nastawiaj kurs na system o najlepszym dŸwiêku… z

nowymi Procesorami Systemowymi NAVIGATOR.

Procesor g³oœnikowy

Mikser matrycuj¹cy

Rozdzielacz sygna³ów

DŸwiêk najwy¿szej jakoœci

Próbkowanie 96 kHz*

DSP bez ograniczeñ mocy

Graficzna korekcja dŸwiêku

Zwrotnice pasmowe

Eliminator sprzê¿eñ FBX

Regulacja wysterowania

Kierowanie sygna³u audio

Cyfrowe linie opóŸniaj¹ce

Przywo³ywanie konfiguracji

Zabezpieczenie dostêpu

Zarz¹dzanie przez panel przedni lub
oprogramowanie

Œcienne panele zdalnego sterowania

Po³¹czenia RS232, USB, Ethernet*

*Tylko modele NAV4802, 8802

®



Rodzina systemowych procesorów dŸwiêku firmy Sabine wci¹¿ roœnie. Piêæ
nowych modeli to druga generacja Navigatorów, charakteryzuj¹cych siê
nowymi rozwi¹zaniami technologicznymi, nowym wygl¹dem panela
przedniego, nowym opogramowaniem zdalnego sterowania, zwiêkszon¹
iloœci¹ wejœæ/wyjœæ i sposobów zarz¹dzania - to wszystko po to, by ³atwiej
dostosowaæ Navigatora do Twojego systemu.

To, czego nie zmieniliœmy, to doskona³a jakoœæ dŸwiêku a mo¿na powiedzieæ,
¿e nawet j¹ poprawiliœmy - w najwy¿szych modelach NAV4802 i NAV8802
czêstotliwoœæ próbkowania to 96kHz.

NAVIGATOR jest kompletnym wielowejœciowym i wielowyjœciowym cyfrowym
procesorem systemowym w pe³ni zarz¹dzaj¹cym systemami g³oœnikowymi,
zaprojektowanym dla instalacji rozg³oszeniowej PA i nag³oœnienia „na ¿ywo”.
Wykorzystuje najnowsz¹ dostêpn¹ technologiê z 32-bitowymi (z
rozszerzeniem do 40-bitów) zmiennoprzecinkowymi procesorami i
wysokowydajnymi 24-bitowymi przetwornikami analogowo-cyfrowymi. Dziêki
temu DSP zapobiega powstawaniu zak³óceñ i zniekszta³ceñ, bêd¹cych
wynikiem b³êdów wycinania, wystêpuj¹cych w standardowych urz¹dzeniach
24-bitowych.
Wszystkie funkcje dzia³aj¹ i mog¹ byæ zarz¹dzane, jednoczeœnie. Nie ma
potrzeby zapisywania czy tworzenia ¿adnego pliku konfiguracji, czy
specjalnych ustawieñ, Pracê procesora DSP gwarantuj¹, bêd¹ce bran¿owym
standardem, analogowe uk³ady SHARC. I najwa¿niejsze nigdy nie zobaczysz
komunikatu, ¿e koñcz¹ siê zasoby. Wszystkie funkcje dzia³aj¹ jednoczeœnie
mo¿esz wiêc na ka¿dym wejœciu w³¹czyæ eliminatory sprzê¿eñ, do tego
kompresjê na wejœciach i wyjœciach i nie ma ¿adnego problemu!

Nieograniczony DSP

Lepsze sterowanie
Tak jak wskazuje nazwa, NAVIGATOR s³u¿y do
STEROWANIA. Nowe oprogramowanie zdalnego
sterowania umo¿liwia wyœwietlanie, na ekranie
przy³¹czonego komputera, wszystkich aktualnych stanów
systemu i pozwala na szybki dostêp do ka¿dego parametru.
Nowe oprogramowanie umo¿liwia dostêp do urz¹dzenia w
jednym z dwóch trybów - matrycy lub miksera.
Równie wszechstronne s¹ regulacje na przednim panelu,
szczególnie wa¿ne w sytuacji, gdy potrzebujesz mieæ pe³ny
dostêp do nastaw urz¹dzenia zamocowanego w racku. Gdy
NAVIGATOR jest czêœci¹ rozleg³ego systemu procesorów,
wybierz do komunikacji miêdzy nimi protokó³ po³¹czenia
RS232, USB lub Ethernet. Do pracy ze wszystkimi
NAVIGATORAMI mo¿e byæ zastosowany równie¿ ekran
dotykowy, oparty o po³¹czenia szeregowe lub Ethernet.
Nowy aluminiowy panel œcienny, NAVRC-100, to system
zdalnego sterowania umieszczony w podwójnej puszce,

pod³¹czony do Navigatora, zapewniaj¹cy bezproblemowy dostêp do
wszystkich funkcji Navigatora. Programowalne prze³¹czniki maj¹ przydzielone
funkcje, a wyœwietlacz LCD pokazuje ich aktualne uystawienie. Ka¿dy panel
NAVRC-100 mo¿e pracowaæ jednoczeœnie z 8 Navigatorami, a ka¿dy
Navigator mo¿e byæ obs³ugiwany przez 8 paneli. Umo¿liwia to zbudowanie
rozleg³ego i potê¿nego systemu zarz¹dzania, w którym wiele paneli zdalnego
sterowania, odpowiednio rozmieszczonych, kontroluje wiele Navigatorów.

Jako pionier w dziedzinie cyfrowych procesorów sygna³owych, maj¹cy
ogromny dorobek w badaniach i rozwoju technologii filtrów cyfrowych, Sabine
ustawia wysoko poprzeczkê zarówno dla jakoœci dŸwiêku, jak te¿
niezawodnoœci dzia³ania urz¹dzenia. Eliminator Sprzê¿eñ FBX jest jednym z
wielu innowacji pochodz¹cych od in¿ynierów z Sabine. Intensywne badania
odnosz¹ siê do wszystkich funkcji DSP w NAVIGATORZE, w tym: precyzyjnej
korekcji dŸwiêku, regulacji poziomu, delay, zmiany polaryzacji, rozdzielania
sygna³u, wyboru ró¿norodnych zwrotnic pasmowych, i zarz¹dzania
wysterowaniem.
£¹cz¹c siê z internetow¹ stron¹ Sabine mo¿na ³atwo, i ca³kowicie za darmo,
dokonaæ aktualizacji oprogramowania g³ównego i operacyjnego. Twój
NAVIGATOR mo¿e byæ na bie¿¹co aktualizowany przez dostarczenie
najnowszych algorytmów i funkcji. Elastyczne zapisywanie i przywo³ywanie
funkcji oraz kompletny system zabezpieczeñ, dope³niaj¹ wymogów dla
urz¹dzeñ niezniszczalnych.
Nowe Navigatory stanowi¹ kontynuacjê tradycji firmy Sabine - prostoty,
niezawodnoœci i wysokiej wartoœci. NAVIGATOR znakomicie poprawi jakoœæ
dŸwiêku, znajduj¹c zastosowanie w systemach nag³oœnienia koœcio³ów, szkó³,
sal konferencyjnych, teatrów, hal koncertowych, biurowców, centrów
handlowych, a tak¿e wszelkiego rodzaju nag³oœnieñ koncertowych i produkcji
„na ¿ywo”.

Znakomita jakoœæ dŸwiêku

Umów siê z dealerem Sabine na test nowych Procesorów Systemowych
NAVIGATOR

Sabine

Nowy NAVIGATOR™

PROCESOR SYSTEMOWY

Kurs nastawiono

na najlepszy

system dŸwiêkowy…

widok
trybu miksera

widok
trybu matrycy

G³oœnikowy kontroler dla nag³oœnienia estradowego

Mikser-matryca dla systemów rozg³oszeniowych PA

Rozdzielacz sygna³ów dla systemów wielostrefowych

NAVRC-100 œcienny panel
zdalnego sterowania



Maksymalne mo¿liwoœci zmian i po³¹czeñ

NAV8802

NAV4802

NAV480

NAV360

NAV240

... po prostu wybierz,

dok¹d chcesz dotrzeæ

Maksymalna wartoœæ i ³atwoœæ dostosowania

Narzêdzia Navigatora

Korekcja dŸwiêku

Zwrotnice pasmowe

Regulacje wysterowania

Po³¹czenia & DELAY

Przetwarzanie

parametryczna, pó³kowa, wysoko- nisko-zaporowa,

6-pasm na ka¿dym WE/WY

Eliminator sprzê¿eñ FBX, 8 autoadaptowalnych filtrów na ka¿dym wejœciu

Wielorakie typy i wybór przyciskami

Trzy rodzaje filtrów pasmowych

Nachylenie filtrów do 48dB/okt

Wysterowanie na ka¿dym WE/WY

Kompresory dynamiki

Limitery sygna³u

Wszystkie WEJŒCIA do wszystkich WYJŒÆ

Zmiana polaryzacji sygna³u wejœciowego

OpóŸnienia do 450 msec w kanale (NAV4802, NAV8802)

Czêstotliwoœci próbkowania 48kHz (NAV4802, NAV8802)

Czêstotliwoœci próbkowania 96 kHz (NAV240, NAV360, NAV480)

Przetworniki cyfrowo-analogowe 24 bit

Procesor 32-bitowy (rozszerzany do 40 bit)

Pamiêæ & Ochrona

Regulacje

Modele

30 programów, zapamiêtywanych i przywo³ywanych

Wielopoziomowa ochrona, panel przedni, oprogramowanie

Mo¿liwoœæ aktualizowania oprogramowania

Panel przedni: dostêp do menu i ³¹czenie wejœæ i wyjœæ;

wskaŸnik LED wysterowania kana³ów, ekran LCD, pokrêt³o DATA

Sterowanie: oprogramowane do zdalnego sterowania przez RS232, USB

I Ethernet (NAV480, NAV8802)

Opcjonalnie: Digital Audio I/O, panel œcienny zdalnego sterowania

NAV4802: Procesor systemowy 4 wejœcia 8 wyjœæ, Ethernet, USB, RS232

NAV8802: Procesor systemowy 8 wejœæ 8 wyjœæ, Ethernet, USB, RS232

NAV4802-DA: z Digital Audio I/O

NAV8802-DA: z Digital Audio I/O

NAV4802-RC: z ³¹czem dla panela œciennego

NAV8802-RC: z ³¹czem dla panela œciennego

NAVRC-100: panel œcienny zdalnego sterowania

(Wymaga Navigatora serii RC)

NAV240: Procesor systemowy 2 wejœcia 4 wyjœcia, USB, RS232

NAV360: Procesor systemowy 3 wejœcia 6 wyjœæ, USB, RS232

NAV480: Procesor systemowy 4 wejœcia 8 wyjœæ, USB, RS232



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAVIGATORA

Wejœcia & wyjœcia

Przetwarzanie audio

Cyfrowe przetwarzanie audio

Regulacje na panelu przednim

Przy³¹cza

Ogólne

Parametry audio

Cyfrowy Compressor/Limiter

Impedancja wejœciowa: >10 kOhm

Impedancja: 50 Ohm

Poziom maksymalny: +20dBu

Typ: symetryzowany elektronicznie

Pasmo przenoszenia: +/-0,1dB (20 - 20kHz)

Zakres dynamiki: 115dB typ (niewa¿ony)

CMMR: >60dB (50Hz - 10kHz)

Przes³uch miêdzy kana³ami: < -100dB

Zniekszta³cenia 0,002% (1kHz @+4dBu)

Procesor: 32-bit (40-bit rozszerzenie)

Czêstotliwoœæ próbkowania : 96 kHz (4802, 8802), 48kHz
(240, 360, 480)

Przetwornik analogowy: wysoko wydajny 24-bit

Latencja: max 1,5 ms

Ekran: LCD 4x 26 znaków (4802, 8802), 2x 16 (240, 360,
480), podœwietlany

WskaŸnik poziomu: 5-segmentowy LED

Przyciski: klawisze wyciszania, edycji i dostêpu do menu

Pokrêt³o: pokrêt³o zmiany parametrów

Audio: 3-pin XLR

Port RS232: ¿eñskie DB-9

USB: typ B

Ethernet: RJ45 (4802, 8802)

Zasilanie: standardowe gniazdo IEC

Zasilanie: 110 /240 VAC (50 / 60Hz)

Wymiary: 483 x 44 x 229mm (19”/1U)

Waga: 3,3 kg

Wysterowanie: -40 do +15dB, co 0,25dB

Zmiana polaryzacji: + lub -

OpóŸnienie (DELAY): do 650ms na WE/WY (4802, 8802),
do 50ms na WE/WY (240, 360, 480)

EQUALIZER: 8 na WE/WY; parametryczne, wysoko-
nisko zaporowy

Zwrotnica X-OVER: 2 na wyjœciu; 6 do 48dB/oct

do wyboru: Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley

Próg zadzia³ania: +20 dBu do -20 dBu

Szybkoœæ zadzia³ania: 0,3 do 100ms

Odpuszczanie: 2 do 32-krotnoœæ czasu reakcji

Filtry FBX

Parametry Systemowe

Zdalne sterowanie

Aktualizacje

Uwagi:

8 niezale¿nych cyfrowych filtrów na kana³, prze³¹czanych miêdzy sta³ym

i dynamicznym filtrem FBX

G³êbokoœæ filtrów: maksymalna automatyczna g³êbokoœæ nastawiana od -6 do -40 dB

Szerokoœæ filtrów: nastawiana w przedziale od 2,50 do 0,02 oktawy

Rozdzielczoœæ: 1 Hz od 20Hz do 20kHz

Czas potrzebny do likwidacji sprzê¿enia: typowo 0,3 sekundy @ 1 KHz

Liczba Programów (scenariuszy): 30

Nazwa programu: do 12 znaków

Jednostka opóŸnienia: ms, m, ft

Rozdzielczoœæ 1Hz, 36 skoków na oktawê

Zabezpieczenia: zablokuj/odblokuj, dla menu i funkcji

Kopiowanie kana³ów: wszystkie parametry

Nazwa kana³u: do 6 znaków

Oprogramowanie zdalnego sterowania Navigatorem

• z³¹cza USB i RS232 w standardzie

• Ethernet: mo¿liwoœæ zarz¹dzania maksymalnie 16 Navigatorami, wymaga u¿ycia switcha

Panel œcienny zdanego sterowania NAVRC-100

• z³¹cze RS422 - mo¿liwoœæ zarz¹dzania maksymalnie 8 Navigatorami z jednego panela,

ka¿dy Navigator mo¿e byæ zarz¹dzany przez maksymalnie 8 paneli.

Systemowe oprogramowanie firmowe zapisane we Flash RAM. Wszystkie aktualizacje

oprogramowania pobierane ze strony internetowej Sabine przez oprogramowanie
aktualizacyjne.

Poni¿ej ok. 200 Hz filtry FBX mog¹ pracowaæ wolniej, odpowiednio do prêdkoœci narastania
sprzê¿eñ przy tych niskich czêstotliwoœciach

Testy wykonywane s¹ przyrz¹dem Audio Precision System One model 322 lub
równowa¿nym.

Zastrzegamy prawo do zmian specyfikacji bez uprzedzenia.

Panel tylni

NAV8802: Procesor systemowy 8 wejœæ 8 wyjœæ

NAV4802 & NAV480: Procesor systemowy 4 wejœcia 8 wyjœæ

NAV360: Procesor systemowy 3 wejœcia 6 wyjœæ, USB, RS232

NAV240: Procesor systemowy 2 wejœcia 4 wyjœcia, USB, RS232

www.bel-aqustic.com.pl

Dystrybucja:

tel. 058 341 18 39


