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Introduktion 
Tack för att du har valt att köpa en Univox-produkt! 

Univox® IR 1411 är en kompakt men kraftfull IR-sändare för små och medelstora rum. 
Med sin smäckra design är den idealisk för snabb och enkel installation i konferensrum, 
biografer/teatrar, rättssalar, äldreboenden, hörsalar, klassrum och kyrkor mm.

Den effektiva IR-sändaren har en all-in-one-modulator och radiator med 72 sändnings-
dioder för hög prestanda och ökad räckvidd. Enheten ger täckning på upp till 730 m2. 

Med enkel mono- eller tvåkanalsstereo på 2,3 och 2,8 MHz frekvenser, levererar sändaren 
ett trådlöst och klart ljud av högsta kvalitet samt säkerställer tillgängligheten även i lokaler 
med sekretesskrav.

I paketet:
• Univox® IR 1411 sändare
• Nätaggregat
• Vägg-/takmonteringssats
• Tvinnad 3,5mm-kabel, mono till stereo
• Phoenix skruvterminaler
• Linjenivåadapter XLR
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Produktöversikt

Detaljer

1. XLR – balanserad linjeingång

 Adapter för inkoppling av balanserad linje, 0dBu nivåkänslighet krävs. 

2. Omkopplare strömsparläge – ”ON/Auto” 
”ON” – enheten sänder med eller utan ingångssignal. Lysdiod indikerar rött. 
“Auto” – Strömsparläge aktiverat – enheten sänder endast om ingångssignalen är 
aktiv. Lysdiod indikerar gult.

3. Balanserad/obalanserad omkopplare 
Välj mellan balanserad XLR- eller obalanserad 3,5 mm/RCA-ingång

4-5. 3,5 mm/RCA - LINE/Input 1 & 2 – obalanserade linjeingångar 
Line 1/Input 1 – Kontrolleras av Vol 1-volymkontroll  
Line 2/Input 2 – Kontrolleras av Vol 2-volymkontroll 

 Med Auto Level-funktionen (ALC) aktiverad är volymnivåkontrollerna inaktiverade. 

6. LED-indikering – ”ON/OFF”

1. XLR – balanserad linjeingång
2. Omkopplare strömsparläge 
3. Balanserad/obalanserad-omkopplare 
4. 3,5 mm – LINE 1 & 2  – obalanserad linjeingång
5. RCA – Input 1 & 2 – obalanserad linjeingång
6. LED-indikering – ”ON/OFF”
7. DC-ingång/utgång

8. Anslutning nätaggregat 24VDC
9. RF OUT – BNC-utgång
10. Kanal/frekvensomkopplare
11. Automatisk nivåkontroll (ALC) – ”OFF/Auto”
12. VOL 1 & 2 – volymkontroller
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7. DC ingång/utgång 
24 VDC – för anslutning av extern 24VDC matningsspänning. Obs! Nätadaptern ansluts ej. 
12 VDC – Strömförsörjning till extern emitterpanel.

8. Anslutning nätaggregat 24VDC 
Obs! Endast Univox godkända nätaggregat.

9.  RF OUT – BNC utgång 
Modulerad RF-signalutgång till expansionsenheter eller extra 
sändarenheter, IR-1211 (artikelnr 650302). Sändarenheter 
kan kopplas samman via ”RF out”-uttagen på den primära 
och ”RF In”-uttaget på de sekundära enheterna med hjälp 
av BNC-kablar. Varje sekundär enhet måste drivas av 24VDC-strömförsörjning. När 
enheterna är anslutna och strömsatta behövs inga ytterligare inställningar. . 

10. Kanal/Frekvensomkopplare 
Välj sändningsfrekvens genom att trycka på knappen upprepade gånger.

 2,3 MHz – Vänster lysdiod indikerar gult 
2,8 MHz – Höger lysdiod indikerar grönt 
Stereosändning, 2,3 MHz vänster och 2,8 MHz höger – båda lysdioderna, gul och grön, 
indikerar

11. Automatisk nivåkontroll (ALC) – ”OFF/Auto” 
”Auto” – ALC aktiverad – Lysdiod indikerar grönt. Enheten är utrustad med automatisk 
nivåkontroll för inställning av ljudnivå – rekommenderad inställning. 
”OFF” – ALC inaktiverad – Lysdiod av. Använd volymkontrollerna (12) för att justera 
ingångsnivån.

12. Volymkontroller 
Justering av ingångsnivån om automatisk nivåkontroll (11) är inaktiverad. 
Volym 1 - XLR- eller Line/Input 1 
Volym 2 – Line/Input 2 
Lysdioder: 
 Grön – nominell signalstyrka 
 Gul – nära klipp. Indikatorn lyser när ingångssignalnivån är 6 dB under  
 klippning. 
 Röd – signalklipp. Justera ingångsnivån så lysdiod blinkar rött sporadiskt.

RF  IN RF  OUT
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Placering
Enheten levereras med ett monteringskit, vilket möjliggör enkel montering. Välj en lämplig 
monteringsplats, med hänsyn till rummets form och storlek, för att säkerställa optimal 
täckning. Rekommenderad placering för bästa prestanda är på minst 2 meters höjd, något 
vinklad (10-30 grader) neråt. Se till att sändaren har fritt fält till lyssningsområdet.

Bruksanvisningar
Anslut den primära ljudkällan till en lämplig ingång:

   – Balanserad: XLR-ingång (1) 
   – Obalanserad: 3,5 mm-Line 1 och 2 (4) eller RCA-ingång 1 och 2 (5) 
Välj ingång med balanserad/obalanserad-omkopplaren (3). OBS! Linjenivåadapter krävs!

1. Anslut den medföljande nätadaptern (8). Den röda lysdioden indikerar strömanslutning.

2. Ställ in nivåkontroll (ALC)-omkopplaren (11) till ”Auto” – den gröna lysdioden lyser.
Ingångsnivån justeras automatiskt (rekommenderad inställning). 
Om ALC-funktionen stängs av, (grön lysdiod lyser ej), måste ljudnivån för varje ingång  
justeras manuellt av volymkontrollerna Vol 1 och 2 (12). Justera ingångsnivån så att 
båda lysdioderna blinkar rött sporadiskt, vilket indikerar signaltoppar.

3. Ställ in sändningsfrekvensen genom att trycka på frekvensomkopplaren (10) upprepade 
gånger. Rekommenderad inställning för användning med halsslinga är stereo (2,3 och 
2,8 MHz) – både gul och grön lysdiod indikerar. 
Obs! Kontrollera att både sändare och mottagare är inställda på samma frekvens.

Täckyta
730 m2
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Felsökning
Sändaren har ingen ström
• Kontrollera att strömförsörjningen är korrekt ansluten (röd/gul lysdiod på sändaren 

lyser, beroende på valt läge).
• Kontrollera att nätadaptern är korrekt ansluten (grön lysdiod lyser). Byt ut den om 

trasig.

Inget ljud eller dålig ljudkvalitet 
• Kontrollera att ingångsignalen är korrekt ansluten.
• Kontrollera att balanserad/obalanserad-omkopplaren är inställd i överensstämmelse 

med ansluten ingångssignal.
• Kontrollera att den automatiska nivåkontrollen (ALC) är påslagen, (grön lysdiod lyser). 

Om funktionen är avstängd (ALC-omkopplare = Av), ska ingångsnivån justeras med  
Vol 1- och Vol 2-kontrollerna.

• Kontrollera och justera ljudnivån, om nödvändigt. Vid korrekt inställd nivå indikerar 
lysdioder för volymkontroll rött sporadiskt.

• Se till att sändaren och mottagaren är inställda på samma kanal/frekvens. 
(Stereoinställning rekommenderas för bästa prestanda och vid användning av 
halsslinga). Kontrollera att både gul och grön lysdiod på sändaren lyser och att 
mottagaren är inställd i S-läge (stereo).

• Se till att det är fritt fält mellan sändare och mottagare. Mottagaren ska bäras inom 
sändarens räckvidd samt täckningsområde. Placera inte mottagaren i fickan då det 
föreligger risk för signaltapp.

Ljudnivåindikatorer lyser inte

• Se till att LED-indikeringen är påslagen.
• Kontrollera att ingångssignalen är korrekt ansluten.
• Kontrollera att balanserad/obalanserad-omkopplarens inställning överensstämmer 

med ansluten ingångssignal.

Installationsanvisningen är baserad på tillgänglig information vid publiceringen och kan 
ändras utan föregående meddelande.
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Underhåll och skötsel
Univox® IR 1411 kräver normalt sett inget underhåll. Om enheten skulle bli smutsig, torka 
den då med en ren fuktig trasa. Använd inga lösningsmedel eller rengöringsmedel. Hantera 
produkten med varsamhet för att förlänga livstiden.

Garanti
Produkten omfattas av 2 års garanti.

Utrustningen ska installeras enligt anvisningarna i detta dokument. Observera att 
produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, 
felaktig inkoppling/montering eller underhåll.

Använd endast den medföljande nätadaptern.

Service
Om systemet trots felsökning inte fungerar bör du lämna det till försäljningsstället eller 
sända det till Bo Edin AB enligt nedanstående adress. Märk godset med ditt namn, adress 
och telefonnummer, bifoga kvitto eller faktura och ange felbeskrivning på returblankett 
(pdf), som finns att ladda ner på www.edin.se.

Säkerhetsföreskrifter
Installatören/projektören ansvarar för att produkterna installeras så att ingen risk 
för brand kan uppstå. Varken sändare eller nätaggregat får täckas över. Installera 
endast sändaren i ett torrt och välventilerat utrymme.

Öppna ej sändarens hölje, då det kan innebära risk för elstötar. Observera även att 
produktgarantin inte omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, 
felaktig inkoppling/montering eller underhåll.

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
Bo EDIN AB är anslutna till FTI (fd REPA) och El-kretsen. Släng förbrukade produkter 
enligt gällande miljöföreskrifter. 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
Besöksadress Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö    Webb: www.edin.se

Hearing excellence since 1965

Univox® IR 1411 Sändare art nr 650300
Modulation   FM, + 35kHz nominal + 50kHz peak
IR-ljusvåglängd 870nm
Bärvågsfrekvens  2,3MHz, 2,8MHz 
 eller Stereo: 2,3MHz (vänster) och 2,8MHz (höger)
Pre-emphasis 50µS
Frekvensåtergivning 40Hz - 8kHz (±3 dB)  
Distorsion (THD) < 1%
Signal-brusförhållande 75dB  
Ingång 1 (XLR)  Balanserad XLR
 Impedans:  >50Ω / >2kΩ
 Ingångskänslighet: -17dBu (100mVrms) till 6dBu (1,5Vrms)
Ingång 2 (Line 1/Line 2)  Obalanserad linje, stereoingång: två 3,5mm-kontakter
Ingång 3 (RCA IN)  Obalanserad linje, stereoingång: två RCA-kontakter 
 Ingångskänslighet: -14dBu (140mVrms) till 14dBu (4Vrms)
 Impedans: 10kΩ
Ingångsindikatorer    Grön LED: ljudnivå    
  Röd LED: ljudtoppsindikation, varning för distorsion 
Utgångskontakter BNC x 1
RF utgångsspänning Ca. 750 mVrms (2Vpp)
Utgångsimpedans Ca. 50Ω
IR LED:ar    72 dioder
Sändningseffekt    Ca. 2W
Täckyta  Upp till 730m2  
Matningsspänning   19VDC min - 28VDC max
Nätadapter in 100-240VAC 50/60Hz
Nätadapter ut 24VDC @ 2A
Strömkontakt 2,5mm DC-ingång (eller 4-polig Phoenix-kontakt)  
Vikt 450g, strömadapter 360g
Dimension (B) 210 x (D) 70x (H) 80mm
Färg Svart

Tekniska data


