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Säkerhet
1� Läs igenom denna installationsguide innan du installerar och använder produkten�

2� Förvara installationsguiden tillgänglig på plats�

3� Installera inte enheten nära värmekällor som radiatorer, ventiler eller annan utrustning 
som producerar värme�

4�  Utsätt aldrig apparaten för fukt, stänk eller vätska av något slag�

5� Gör inga ändringar, tillägg eller anpassningar till enheten�

6� Allt installations-, service- och underhållsarbete får endast utföras av kvalificerad 
personal� Inga servicedelar ingår�

Introduktion
Univox MLS-1 är en kompakt, men kraftfull, slingförstärkarmodul avsedd för ett brett 
utbud av OEM-applikationer, där en hörslinga krävs� Univox MLS-1 är utvecklad på den 
effektiva klass-D-teknologin, och är idealisk för integration i system som kräver hög 
energieffektivitet och låg värmeutveckling�

MLS-1 kan enkelt integreras i små kommunikationssystem som t�ex� telefoner, 
nödtelefoner, informations- och hjälppunkter, kiosker etc� Utrustad med Univox AGC-
funktion möjliggör MLS-1 enkel anslutning till olika insignaler�

Univox MLS-1 har metallförlustkompensation (MLC) som möjliggör finjustering och 
kompensation för metallförlust och dämpningseffekter� Ett fullt integrerat, korrekt 
installerat MLS-1-system, uppfyller alla krav i IEC 60118-4-standarden�
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1� Signalingång 2� LED matnings-
spänning

3� Anslutning 
matningsspänning

4� Anslutning 
slingkabel

5� LED insignal 6� Nivåkontroll 
insignal

7� MLC-kontroll 8� Nivåkontroll 
slingström

9� LED slingström

Produktöversikt

Installation
MLS-1 ska monteras på en platt och stabil yta, (4xM3-skruvar eller isolerade klisterkuddar 
kan användas)�

1� Ställ in alla nivåreglage (6, 7, 8) till lägsta nivå (moturs)�

2� Kontrollera slingkabelns resistans (R > 1,0Ω)� Anslut slingkabeln till förstärkaren 
via ”OUTPUT”-kontakten (4), (se anslutningsdiagram)� Om en ledning mellan 
slingfigurationen och slingförstärkaren används, ska den vara parad eller tvinnad och 
inte vara längre än 10 meter�

3� Anslut en lämplig signalkälla till ingångskontakten märkt med ”INPUT” (1), (se s�6)�

4� Anslut matningsspänningen till ”POWER”-kontakten (3), (se anslutningsdiagram)� 
Varning! Säkerställ rätt polaritet! Verifiera att den röda LED-indikatorn för 
matningsspänning lyser med konstant sken (2)�

5� Justera ingångssignalen (6) tills den gröna LED-indikatorn (5) blinkar då och då, vilket 
indikerar programtoppar�

10� JP2
balanserad/
obalanserad

11� JP1
känslighet



5

6� Justera strömmen i slingan (8) för att uppnå en fältstyrka som uppfyller kraven i 
IEC60118-4� Blå LED-indikator (9) indikerar att förstärkaren sänder och att systemet 
fungerar korrekt� Använd en fältstyrkemätare för att verifiera fältstyrkenivån inom 
lyssningsområdet, i referenspositionen och riktningen som är lämplig för applikationen�

Obs! I mindre system varierar lyssningsnivån beroende på avståndet (som för en 
högtalare)� Kontrollera ljudkvaliteten (klart ljud utan förvrängning) med slingmottagaren 
Univox® Listener�

Inställningar för ingångsbygling
Ingången (1) kan justeras för balanserad/obalanserad Mic- och/eller Linjenivå enligt 
följande:

• Linjekänslighet, balanserad
Ingångskänslighet JP1 (10 ) PÅ (känslighet min 85 mVrms till 1,5 Vrms)

Balanserad/obalanserad JP2 (11) pin 1-2 (botten och mitten)

Koppla in signalkabel till ingången (1) (+)� Jord/signal (-) ej inkopplad 

• Linjekänslighet, obalanserad
Ingångskänslighet JP1 (10) PÅ (känslighet min 85 mVrms till 1,5 Vrms)

Balanserad/obalanserad JP2 (11) pin 2-3 (mitten och topp)

Koppla in signalkabel till ingången (1), både signal (+) och jord/signal 
(-) inkopplade

• Mikrofonkänslighet, +9 V fantommatning PÅ
Ingångskänslighet JP1 (10) AV (borttagen)

Känsligheten är nu min 15 mVrms till 1,5 Vrms� Fantommatning är på�

JP2 på pin 1-2 för balanserad eller 2-3 för obalanserad (mikrofonberoende)

Koppla in signalkabel till ingången (1), signal (+) jord (-)

GN
D

SI
GN

AL
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MLC
Metallförlustkompensationen (MLC) möjliggör korrigering av systemfrekvensrespons 
i anläggningar där signalstyrkan påverkas starkt av den omgivande metallen� 
Frekvensresponsen kan finjusteras genom att justera MLC-potentiometern (7) och 
kompensera för effekterna av olika metalltyper och konfigurationer�

Slingspecifikation
Rekommenderat slingkabelresistans för högsta systemeffektivitet är cirka 1-1,5Ω�

Beräkna den önskade slingkabellängden (l) med hjälp av formeln: l = (A * R) /0,0172, (där 
0,0172 är kopparresistivitet i Ωmm2 / m; l är ledningslängd [m]; A är tvärsnittsarea [mm2] 
och R är resistans [Ω]� 

Installera slingkabeln runt täckningsområdet genom att justera antalet slingvarv, 
(beroende på applikation, områdesstorlek och kabeltyp) och se till att slingans resistans 
hålls inom 1-1,5Ω�

Standardanvisning för hissapplikation
Rekommenderad installation för en hiss i storlek 2 x 1,3 m: kopparkabel, (enkel ledare) 
placerad i eller ovanpå hisstaket�

Kabel [mm²] Slinglängd [m] R [Ohm] Antal varv Total slinglängd [m]

0�5 6�6 1�5 7 44

1 6�6 1�5 13 87

Obs! Eftersom fältstyrkan är direkt proportionell mot antalet varv genererar en 
7-varvsslinga ungefär hälften av fältstyrkan, dvs -6dB, jämfört med en 13-varvsslinga�
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Garanti
Installatören ansvarar för att produkten installeras på ett sätt som inte kan orsaka brandfel, 
elektriska störningar eller fara�

Garantin omfattar ej:

• Felaktig installation
• Anslutning till felaktigt/ej godkänt nätaggregat
• Självsvängning till följd av rundgång
• Force majeure, t�ex� blixtnedslag
• Inträngning av vätska
• Mekanisk påverkan/skada

Bo Edin AB kan inte åläggas ansvar för störningar i radio- eller TV-utrustning, och/eller för 
direkta, oavsiktliga eller efterföljande skador eller förluster till någon person eller enhet, 
om utrustningen har installerats av okvalificerad och obehörig personal och/eller om 
installationsanvisningar i produktens bruksanvisning inte har följts noggrant�

Miljö och återvinning
Släng förbrukad produkt enligt gällande miljöföreskrifter�

Bo Edin AB är anslutna till FTI (fd REPA) och El-kretsen�

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö�
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Bo Edin AB  Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö Tel: 08 7671818 Email: info@edin.se
Leveransadress Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö    Webb: www.edin.se

Hearing excellence since 1965

Teknisk data
Hörslingans uteffekt: RMS 125 ms

Anslutningsspänning  Extern: 6-24 VDC  Systemspänning: 12 V

 Strömförbrukning  Vilotillstånd 36 mA @ 12 V

Ingång Galvaniskt isolerad balanserad ingång

 Mikrofon-/linjekänslighet  15 mV-1,5 Vrms, -34 dBu till +5,7 dBu

 Max ingångsnivå  1,5 Vrms, +5,7 dBu

 Phantomspänning  12 VDC

 Ingångsimpedans  0-2 kΩ

Utgång  Max spänning  48 Vpp

 Max ström  5,3 Arms 0,5-1Ω impedans vid 1 kHz

 Distorsion  <1%

Univox AGC  Dynamik:  >50-70 dB (+1,5 dB)

LED-indikering På/Av

 Ingångssignal

 Utgångsström

Dimensioner  Längd 78 mm

 Djup 50 mm

 Höjd 16 mm

 Vikt 35 g

Temperaturintervall -40 till 75°C 

Art.nr  204000


