
 

SELEKTORY GŁOŚNIKÓW OPARTE NA OPORNIKU 
 

 

SELEKTOR GŁOŚNIKÓW SS-4.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS-4.2 umożliwia przełączanie pomiędzy maksymalnie czterema parami głośników, i zasilanie wybranej pary z jednego 

wzmacniacza stereo. Zapewnia najwyższą jakość dźwięku jak również układ protekcji przeciążeniowej, który gwarantuje 

ponadprzeciętną trwałość urządzenia. 

 

SS-4.2 oferuje dwie konfiguracje pracy: Tryb Dopasowania Impedancji i Tryb Obejścia.  

Tryb dopasowania impedancji zapewnia automatyczną protekcję przeciążeniową nawet jeżeli używane są wysoko-prądowe 

wzmacniacze. Ten tryb umożliwia bezpieczne podłączenie wielu par głośników do wzmacniacza, dzięki wbudowanemu układowi 

automatycznego dopasowania impedancji. 

Tryb obejścia jest wykorzystywany do bezpośredniego przełączania głośników przy użyciu zdalnych, dopasowywujących 

impedancję regulatorów głośności. Tryb ten umożliwia lokalną kontrolę w każdym pokoju jak również wyższą sprawność. Jednak w 

tym trybie automatyczne dopasowywanie impedancji i protekcja przeciążeniowa nie są wykorzystywane. 

 

SS-4.2 jest zaprojektowany do współpracy z kolumnami o impedancji 8 ohm, jak również zapewnia bezpieczne połączenie z 

wzmacniaczami zmostkowanymi oraz pracuje w aplikacjach, gdzie wykorzystuje się ruchome sceny.  

Dla szybkiego podłączenia kolumn, selektor posiada sprężynkowe terminale głośników akceptujące kabel o przekroju do 12 AWG. 

 

Specyfikacje 
Moc obciążeniowa  
200 W na kanał w szczycie 

100 W na kanał RMS 

Pasmo przenoszenia 

20 Hz – 20 kHz ±0 dB 

Terminale głośnikowe 

Sprężynkowe 

Maksymalny przekrój kabla głośnikowego 

12 AWG (2.4 mm) 

Wymiary 
21.6szer x 4.6 wys x 15.9 głęb cm 

Waga 

1.2 kg 

SELEKTOR GŁOŚNIKÓW SS-6.2 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

SS-6.2 umożliwia przełączanie pomiędzy maksymalnie sześcioma parami głośników, i zasilanie wybranej pary z jednego 

wzmacniacza stereo. Zapewnia najwyższą jakość dźwięku jak również układ protekcji przeciążeniowej, który gwarantuje 

ponadprzeciętną trwałość urządzenia. 

 

SS-6.2 oferuje dwie konfiguracje pracy: Tryb Dopasowania Impedancji i Tryb Obejścia.  

Tryb dopasowania impedancji zapewnia automatyczną protekcję przeciążeniową nawet jeżeli używane są wysoko-prądowe 

wzmacniacze. Ten tryb umożliwia bezpieczne podłączenie wielu par głośników do wzmacniacza, dzięki wbudowanemu układowi 

automatycznego dopasowania impedancji. 

Tryb obejścia jest wykorzystywany do bezpośredniego przełączania głośników przy użyciu zdalnych, dopasowywujących 

impedancję regulatorów głośności. Tryb ten umożliwia lokalną kontrolę w każdym pokoju jak również wyższą sprawność. Jednak w 

tym trybie automatyczne dopasowywanie impedancji i protekcja przeciążeniowa nie są wykorzystywane. 

 

SS-6.2 jest zaprojektowany do współpracy z kolumnami o impedancji 8 ohm, jak również zapewnia bezpieczne połączenie z 



wzmacniaczami zmostkowanymi oraz pracuje w aplikacjach, gdzie wykorzystuje się ruchome sceny.  

Dla szybkiego podłączenia kolumn, selektor posiada sprężynkowe terminale głośników akceptujące kabel o przekroju do 12 AWG. 

 

 

Specyfikacje 
Moc obciążeniowa  
200 W na kanał w szczycie 

70 W na kanał RMS 

Pasmo przenoszenia 

20 Hz – 20 kHz ±0 dB 

Terminale głośnikowe 

Sprężynkowe 

Maksymalny przekrój kabla głośnikowego 

12 AWG (2.4 mm) 

Wymiary 
29.2 szer x 4.6 wys x 15.9 głęb cm 

Waga 

1.6 kg 

 

 
 

SELEKTORY Z AUTOTRANSFORMATOREM 
 

SELEKTOR GŁOŚNIKÓW PRO-6HP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRO-6HP jest mocnym, wydajnym dwu-źródłowym selektorem głośników z możliwością obsługi do sześciu par głośników. 

Zaprojektowany dla wymagających aplikacji, ten wysokiej jakości selektor głośników posiada wbudowany nisko-częstotliwościowy 

układ protekcji redukujący poddźwiękowe sygnały. 

To umożliwia pracę z wyższą mocą bez wyłączania się wzmacniacza. 

Przełącznik A/B na przednim panelu pozwala na zasilanie wszystkich głośników z jednego z dwóch wzmacniaczy. PRO-6HP został 

zaprojektowany do pracy z kolumnami zarówno 4 jak i 8 omowymi. 

 

Selektor wykorzystuje audiofilskiej klasy autotransformatory, które dopasowywują impedację zapewniając bezpieczną pracę 

wzmacniacza i dystrybucję maksymalnej mocy do systemu. 

 

Obrotowy przełącznik na tylnym panelu ustawia odpowiednią impedację dla wzmacniacza, w zależności o ilości par podłączonych 

głośników. 

 

Specyfikacje 
Moc obciążeniowa 

100 W RMS ciągła na kanał 

300 W w szczycie na kanał 

Minimalna impedancja głośnika 

4 ohm 

Typ dopasowywania impedancji 
Autotransformator 

 

Protekcja niskich częstotliwości 
Bipolarny układ kondensatora 

6 dB wysoko-pasmowy filtr, środek przy 30 Hz 

Konektory wzmacniacza i głośników 

Odłączalne 4-stykowe oznaczone kolorem zatrzaskowe 

konektory 

Maksymalny przekrój kabla 

14 AWG (1.9 mm) 

Wymiary 

43.2 szer x 7.3 wys x 21.0 głęb cm 

Waga 

3.4 kg 

 

 

 
 
 
 



SELEKTOR GŁOŚNIKÓW PRO-8HP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRO-8HP jest mocnym, wydajnym dwu-źródłowym selektorem głośników z możliwością obsługi do ośmiu par głośników. 

Zaprojektowany dla wymagających aplikacji, ten wysokiej jakości selektor głośników posiada wbudowany nisko-częstotliwościowy 

układ protekcji redukujący poddźwiękowe sygnały. 

To umożliwia pracę z wyższą mocą bez wyłączania się wzmacniacza. 

Przełącznik A/B na przednim panelu pozwala na zasilanie wszystkich głośników z jednego z dwóch wzmacniaczy. PRO-8HP został 

zaprojektowany do pracy z kolumnami zarówno 4 jak i 8 omowymi. 

 

Selektor wykorzystuje audiofilskiej klasy autotransformatory, które dopasowywują impedację zapewniając bezpieczną pracę 

wzmacniacza i dystrybucję maksymalnej mocy do systemu. 

 

Obrotowy przełącznik na tylnym panelu ustawia odpowiednią impedację dla wzmacniacza, w zależności o ilości par podłączonych 

głośników. 

 

Specyfikacje 

Moc obciążeniowa 

100 W RMS ciągła na kanał 

300 W w szczycie na kanał 

Minimalna impedancja głośnika 

4 ohm 

Typ dopasowywania impedancji 
Autotransformator 

Protekcja niskich częstotliwości 
Bipolarny układ kondensatora 

6 dB wysoko-pasmowy filtr, środek przy 30 Hz 

Konektory wzmacniacza i głośników 

Odłączalne 4-stykowe oznaczone kolorem zatrzaskowe 

konektory 

Maksymalny przekrój kabla 

14 AWG (1.9 mm) 

Wymiary 

43.2 szer x 7.3 wys x 21.0 głęb cm 

Waga 

3.6 kg 

 

 
SELEKTOR GŁOŚNIKÓW PRO-12HP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO-12HP jest mocnym, wydajnym dwu-źródłowym selektorem głośników z możliwością obsługi do dwunastu par głośników. 

Zaprojektowany dla wymagających aplikacji, ten wysokiej jakości selektor głośników posiada wbudowany nisko-częstotliwościowy 

układ protekcji redukujący poddźwiękowe sygnały. 

To umożliwia pracę z wyższą mocą bez wyłączania się wzmacniacza. 

Przełącznik A/B na przednim panelu pozwala na zasilanie wszystkich głośników z jednego z dwóch wzmacniaczy. PRO-12HP został 

zaprojektowany do pracy z kolumnami zarówno 4 jak i 8 omowymi. 

 

Selektor wykorzystuje audiofilskiej klasy autotransformatory, które dopasowywują impedację zapewniając bezpieczną pracę 



wzmacniacza i dystrybucję maksymalnej mocy do systemu. 

 

Obrotowy przełącznik na tylnym panelu ustawia odpowiednią impedację dla wzmacniacza, w zależności o ilości par podłączonych 

głośników. 

 

Specyfikacje 
Moc obciążeniowa 

100 W RMS ciągła na kanał 

300 W w szczycie na kanał 

Minimalna impedancja głośnika 

4 ohm 

Typ dopasowywania impedancji 
Autotransformator 

Protekcja niskich częstotliwości 
Bipolarny układ kondensatora 

6 dB wysoko-pasmowy filtr, środek przy 30 Hz 

Konektory wzmacniacza i głośników 

Odłączalne 4-stykowe oznaczone kolorem zatrzaskowe 

konektory 

Maksymalny przekrój kabla 

14 AWG (1.9 mm) 

Wymiary 

43.2 szer x 7.3 wys x 21.0 głęb cm 

Waga 

3.5 kg 

 

 
SELEKTORY Z AUTOTRANSFORMATOREM I REGULATORAMI GŁOŚNOŚCI 

 
SELEKTOR GŁOŚNIKÓW SDB-2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SDB-2.1 jest bardzo wydajnym dwu-źródłowym selektorem głośników, który kontroluje do dwóch par głośników. Na przednim 

panelu znajduje się niezależne regulatory głośności do obsługi każdej pary kolumn, które pozwalają na regulację poziomu głośności 

w każdym pokoju z jednej wygodnej lokalizacji. 

SDB-2.1 posiada dwa wejścia na wzmacniacze co umożliwia wybór niezależnego programu w każdym pokoju. 

Każda strefa posiada również przełącznik, który pozwala na utrzymanie głośności na ustawionym poziomie, nawet po wyłączeniu i 

ponownym włączeniu głośników. 

 

Selektor wykorzystuje audiofilskiej klasy autotransformatory, które dopasowywują impedację zapewniając bezpieczną pracę 

wzmacniacza i dystrybucję maksymalnej mocy do systemu. 

Selektor został zaprojektowany do pracy z kolumnami zarówno 4 jak i 8 omowymi, oraz posiada wewnętrzne zwory, które 

umożliwiają wybór stopnia dopasowywania impedancji w zależności od impedancji głośników w systemie i wymagań 

impedacyjnych wzmacniacza. 

 

Specyfikacje 
Kontrola strefy 

Regulator głośności 

Przełącznik Włącz / Wyłącz 

Przełącznik wzmacniacz A/B 

Regulacja głośności 
12 krokowa; całkowite tłumienie 42 dB 

Moc obciążeniowa 

100 W RMS ciągła na kanał 

Minimalna impedancja głośnika 

4 ohm 

Typ dopasowywania impedancji 

Autotransformator 

Konektory wzmacniacza i głośników 

Odłączalne 4-stykowe oznaczone kolorem zatrzaskowe 

konektory 

Maksymalny przekrój kabla 

14 AWG (1.9 mm) 

Wymiary 

21.6 szer x 7.6 wys x 15.9 głęb cm 

Waga 

1.8 kg 



SELEKTOR GŁOŚNIKÓW SDB-4.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDB-4.1 jest bardzo wydajnym dwu-źródłowym selektorem głośników, który kontroluje do czterech par głośników. Na przednim 

panelu znajduje się niezależne regulatory głośności do obsługi każdej pary kolumn, które pozwalają na regulację poziomu głośności 

w każdym pokoju z jednej wygodnej lokalizacji. 

SDB-4.1 posiada dwa wejścia na wzmacniacze co umożliwia wybór niezależnego programu w każdym pokoju. 

Każda strefa posiada również przełącznik, który pozwala na utrzymanie głośności na ustawionym poziomie, nawet po wyłączeniu i 

ponownym włączeniu głośników. 

 

Selektor wykorzystuje audiofilskiej klasy autotransformatory, które dopasowywują impedację zapewniając bezpieczną pracę 

wzmacniacza i dystrybucję maksymalnej mocy do systemu. 

Selektor został zaprojektowany do pracy z kolumnami zarówno 4 jak i 8 omowymi, oraz posiada wewnętrzne zwory, które 

umożliwiają wybór stopnia dopasowywania impedancji w zależności od impedancji głośników w systemie i wymagań 

impedacyjnych wzmacniacza. 

 

Specyfikacje 
Kontrola strefy 

Regulator głośności 

Przełącznik Włącz / Wyłącz 

Przełącznik wzmacniacz A/B 

Regulacja głośności 
12 krokowa; całkowite tłumienie 42 dB 

Moc obciążeniowa 

100 W RMS ciągła na kanał 

Minimalna impedancja głośnika 

4 ohm 

Typ dopasowywania impedancji 

Autotransformator 

Konektory wzmacniacza i głośników 

Odłączalne 4-stykowe oznaczone kolorem zatrzaskowe 

konektory 

Maksymalny przekrój kabla 

14 AWG (1.9 mm) 

Wymiary 

43.2 szer x 7.6 wys x 15.9 głęb cm 

Waga 

4.1 kg 

 
 

SELEKTOR GŁOŚNIKÓW SDB-6.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDB-6.1 jest bardzo wydajnym dwu-źródłowym selektorem głośników, który kontroluje do czterech par głośników. Na przednim 

panelu znajduje się niezależne regulatory głośności do obsługi każdej pary kolumn, które pozwalają na regulację poziomu głośności 

w każdym pokoju z jednej wygodnej lokalizacji. 

SDB-6.1 posiada dwa wejścia na wzmacniacze co umożliwia wybór niezależnego programu w każdym pokoju. 

Każda strefa posiada również przełącznik, który pozwala na utrzymanie głośności na ustawionym poziomie, nawet po wyłączeniu i 

ponownym włączeniu głośników. 



 

Selektor wykorzystuje audiofilskiej klasy autotransformatory, które dopasowywują impedację zapewniając bezpieczną pracę 

wzmacniacza i dystrybucję maksymalnej mocy do systemu. 

Selektor został zaprojektowany do pracy z kolumnami zarówno 4 jak i 8 omowymi, oraz posiada wewnętrzne zwory, które 

umożliwiają wybór stopnia dopasowywania impedancji w zależności od impedancji głośników w systemie i wymagań 

impedacyjnych wzmacniacza. 

 

Specyfikacje 

Kontrola strefy 

Regulator głośności 

Przełącznik Włącz / Wyłącz 

Przełącznik wzmacniacz A/B 

Regulacja głośności 
12 krokowa; całkowite tłumienie 42 dB 

Moc obciążeniowa 

100 W RMS ciągła na kanał 

Minimalna impedancja głośnika 

4 ohm 

Typ dopasowywania impedancji 

Autotransformator 

Konektory wzmacniacza i głośników 

Odłączalne 4-stykowe oznaczone kolorem zatrzaskowe 

konektory 

Maksymalny przekrój kabla 

14 AWG (1.9 mm) 

Wymiary 

43.2 szer x 7.6 wys x 15.9 głęb cm 

 Waga 

4.5 kg 

 
 

SELEKTORY GŁOŚNIKÓW INSTALACYJNE 
 

ŚCIENNY SELEKTOR GŁOŚNIKÓW AB-1.2 

 
Uniwersalny selektor ścienny AB-1.2 umożliwia zasilenie pojedyńczej pary głośników za pomocą jednego z dwóch wzmacniaczy lub 

jednej z dwóch par głośników z jednego wzmacniacza.  

Łatwy w instalacji i prosty w użyciu, jest idealny w sytuacjach, gdzie wymagane jest aby lokalne źródło, takie jak np. amplituner 

stereo, współdzieliło parę głośników pokojowych z systemem nagłośnienia całego domu. 

Dostępny w trzech popularnych kolorach, selektor instaluje się w pojedyńczą puszkę ścienną i pasuje do ramki ściennej Decora(R). 

 

Specyfikacje 
Moc obciążeniowa 

150 W RMS na kanał 

Konektory wzmacniacza i głośników 

Odłączalne 4-stykowe oznaczone kolorem zatrzaskowe 

konektory 

Maksymalny przekrój kabla 

14 AWG (1.9 mm) 

Wymiary w ścianie 

2.5 szer x 7.0 wys x 4.5 głęb cm 

Pasuje do standardowej 22-ci pojedyńczej puszki ściennej 

Waga 

170 g 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



STOŁOWY SELEKTOR GŁOŚNIKOWY AB-2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uniwersalny selektor stołowy AB-2.2 umożliwia zasilenie pojedyńczej pary głośników za pomocą jednego z dwóch wzmacniaczy lub 

jednej z dwóch par głośników z jednego wzmacniacza.  

Łatwy w instalacji i prosty w użyciu, jest idealny w sytuacjach, gdzie wymagane jest aby lokalne źródło, takie jak np. amplituner 

stereo, współdzieliło parę głośników pokojowych z systemem nagłośnienia całego domu. 

Może być ustawiony na stole lub półce w pobliży Twojego sprzętu nagłośnieniowego. 

 

Specyfikacje 

Moc obciążeniowa 

150 W RMS na kanał 

 

Konektory wzmacniacza i głośników 

Odłączalne 4-stykowe oznaczone kolorem zatrzaskowe 

konektory 

Maksymalny przekrój kabla 

14 AWG (1.9 mm) 

Wymiary w ścianie 

14.0 szer x 7.3 wys x 7.6 głęb cm 

Waga 

450 g

 

 

PANELOWY SELEKTOR GŁOŚNIKOWY AB-3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Automatyczny selektor A/B AB-3.2 jest przystępnym cenowo rozwiązaniem umożliwiającym automatyczne przełączanie pary 

głośników pomiędzy dwa wzmacniacze. Dzięki temu można wykorzystać jedną parę głośników w pomieszczeniu dla dwóch źródeł 

dźwięku np. telewizor  i wielostrefowy system nagłośnienia. 

 

Dzięki układowi detekcji sygnału, AB-3.2 pozwala, aby lokalne źródło wzmacniające przejęło nadrzędną kontrolę nad głośnikami w 

pomieszczeniu niezależnie od systemu nagłośnienia ogólnego (np. wielostrefowego).  

Gdy lokalne źródło przestaje być aktywne, selektor automatycznie przełącza system na pracę z źródłem podstawowym. 

Alternatywnie AB-3.2 może przerwać pracę lokalnego źródła (np. telewizora w lobby) dla potrzeb wywołania, co umożliwia 

nadanie komunikatu do strefy. 

 

AB-3.2 jest przystosowany do montażu na powierzchni w panelach okablowania strukturalnego. 

 

Specyfikacje 

Maksymalna moc obciążeniowa 

200 W RMS na kanał przy 8 ohm 

100 W na kanał przy 4 ohm 

 Konektory wzmacniacza i głośników 

Odłączalne oznaczone kolorem zatrzaskowe konektory 

Maksymalny przekrój kabla 

14 AWG (1.9 mm) 

Wskaźniki 
Zasilanie, Stan 

Kontrola 

Czułość wyzwalacza (trigera), Opóźnienie 

Minimalny poziom wyzwalacza (trigera) 
15 mV 

Zakres opóźnienia 

0-30 sekund 

Zasilanie  
12 VDC 300mA (zasilacz nie jest dostarczany w zestawie) 

Wymiary 16.5 szer x 5.4 wys x 4.5 głęb cm 

Waga 640 g



URZĄDZENIA DOPASOWYWANIA IMPEDANCJI 

 

WB-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WB-1 jest urządzeniem dopasowujacym impedancję, które pozwala na bezpieczne podłączenie pary głośników o impedancji 5 ohm 

do wzmacniacza, który wymaga minimalnego obciążenia impedancją 8 ohm.  

Możesz również  wykorzystać kilka urządzeń WB-1 w celu dopasowania impedancji wielu par głośników do jednego wzmacniacza. 

WB-1 standardowo posiada wysokiej jakości autotransformatory do dopasowywania impedancji ustawione na 2x. Są również 

dostępne konfiguracje jako 4x i 8x. 

 

Specyfikacje 

Maksymalna moc obciążeniowa 

42 W RMS ciągła na kanał 

126 W szczytowa na kanał 

Minimalna impedancja głośnika 

4 ohm 

Typ dopasowywania impedancji 
Autotransformator 

Konektory wzmacniacza i głośników 

Sprężynkowe 

Maksymalny przekrój kabla głośnikowego 

12 AWG (2.4 mm) 

Wymiary 

8.3 szer x 5.7 wys x 8.3 głęb cm 

Waga 

0.9 kg

 

 

WCN-12 
 
 
 
 
 

 

 

 

WCN-12 jest dystrybucyjnym urządzeniem dopasowywującym impedancję dla do 12 par głośników o impedancji od 4 do 8 ohm. 

Wykorzystując wysokiej jakości, precyzyjne autotransformatory, umożliwia maksymalne wykorzystanie przekazywania mocy do 

głośników bez przeciążenia wzmacniacza. 

Obrotowy przełącznik ustawia właściwą impedancję obciążeniową dla wzmacniacza, w oparciu o ilość podłączonych par 

głośników.  

 

Specyfikacje 

Maksymalna moc obciążeniowa 

100 W RMS ciągła na kanał 

300 W w szczycie na kanał 

Minimalna impedancja głośnika 
4 ohm 

Typ dopasowywania impedancji 
Autotransformator 

 Konektory wzmacniacza i głośników 

Odłączalne oznaczone kolorem zatrzaskowe konektory 

Maksymalny przekrój kabla 

14 AWG (1.9 mm) 

Wymiary  
48.3szer x 8.9 wys x 7.6 głęb cm : montaż w szafie rack 

Waga 2.3 g 

 

 
 
 
 
 



SELEKTORY ŹRÓDŁA 
 

SELEKTOR ŹRÓDŁA LINOWEGO AX-6 

AX-6 jest zewnętrznym selektorem źródła liniowego, który pozwala rozszerzyć system audio o kolejne wejścia liniowe dla źródeł 

dźwięku. AX-6 jest wygodnym w użyciu urządzeniem, które można umieszczać na stole, i które pozwala na podłączenie wejścia 

liniowego stereo amplitunera lub przedwzmacniacza i zapewnia dodatkowych sześć zewnętrznych stereofonicznych źródeł audio. , 

takich jak np. tunery czy odtwarzacze audio. Obrotowy selektor pozwala dokonać wyboru aktywnego źródła. 

 

Specyfikacje 

Kontrola 

Obrotowy selektor 

Wejścia źródłowe 

(6) liniowe stereo RCA 

Wyjście 

Stereo RCA  

Wymiary 
14 szer x 5.4 wys x 7.6 głęb cm 

Waga 

0.7 kg 

 

 


