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„Pětkovou“ řadou modelů JPA 1185, JPA 1305 a JPA 

1505 uvádíme na trh nejenom rozhlasové ústředny kom-

fortní, ale také robustní - testované v přísných podmín-

kách. Dbáme také na to, aby ústředna pěkně vypadala, 

proto jsou opatřeny čelním panelem z kartáčovaného 

hliníku.

Praktické poznatky nás navedly na ergonomičtější kon-

cepci výbavy. Ovládání je nyní takové, že uživatel nejprve 

pomocí voliče vybírá zdroj hudby, následně nastaví jeho 

hlasitost a poté přizpůsobí mikrofon. Tímto způsobem 

jsme minimalizovali počet ovládacích prvků, takže obslu-

ha je srozumitelnější. 

Rozhlasové ústředny jsou vybaveny přehrávačem Mp3 

souborů z SD paměťové karty nebo USB, FM tunerem, 

samozřejmě mikrofonními i linkovými vstupy, včetně 

prioritního, a Bluetooth konektivitou, takže je nyní možné 

vzdáleně přehrávat podkresovou hudbu z chytrého tele-

fonu nebo tabletu. Musíme rovněž jmenovat zabudovaný 

audio modul, který slouží k přehrávání gongu a hlášení 

s možností externího spuštění. Aby variabilita ústředny 

byla co nejširší, je výstup koncipován jako třízónový. Je 

tak snadné ozvučit různé prostory s různými hlasitostmi.

Pojetí samotné vnitřní elektroniky je vskutku moderní. 

Používáme zásadně zesilovač ve třídě D s výstupním 

transformátorem a řízený spínaný zdroj, to vše s vyso-

kou účinností nad 87 % a nízkým šumem. Rozhlasové 

ústředny mají dále možnost vestavět IP kartu a vytvořit 

tak ústřednu v digitálním systému IP ozvučení NetAudio 

(umožňuje  mp3 playlisty, internetová rádia, časový plá-

novač, softwarové vstupy, uživatele, neomezený počet 

mixážních relací, konektivitu do VoIP, SIP), nebo vestavět 

WiFi modul systému SmartAudio (umožňuje internetová 

rádia, podcasty, přehrávání z lokální sítě, z internetu, 

DLNA, AirPlay, UpnP). Obojí je doplněno streamovacími 

aplikacemi zdarma.

JPA 1185, 1305, 1505 Rozhlasová ústředna

JPA 1185, 1305, 1505 



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

JPA 1185, 1305, 1505 

Technická data

- výkon JPA 1185: 180 W, JPA 1305: 300 W, JPA 1505: 500 W
-  výstup na dílčí 3 zóny ve vysokoimpedančním režimu 100 V s na-

stavením hlasitosti
-  výstup na 1 zónu v nízkoimpedančním režimu 4 a 8 Ω a ve vyso-

koimpedančním režimu 50, 70 a 100 V
-  vestavěný zesilovač ve třídě D s účinnosti 87 % a řízené napájení 

spínacím zdrojem s účinností 92 %
-  1 vstup Mic konektorem Jack 6,3 nesym. na předním panelu a ko-

nektorem Jack 6,3 / XLR sym. na zadním panelu, s funkcí priority 
a s nastavením míry umlčení, s fantomovým napájením, vst. úro-
veň 5 mV, vst. impedance 1,5 kΩ / sym., 2 kΩ / nesym.

-  1 vstup Mic konektorem Jack 6,3 / XLR sym. se sepnutelným fan-
tomovým napájením, vst. úroveň 5 mV, vst. impedance 1,5 kΩ / 
sym., 2 kΩ / nesym.

-  2 vstupy Aux stereo konektory RCA Cinch, vst. úroveň 320 mV, 
vst. impedance 10 kΩ

-  1 stereofonní výstup OUTPUT konektory RCA Cinch, pro nahrá-
vání nebo posílení ext. zesilovačem, úroveň 900 mV, min. zatěž. 
impedance 100 Ω

-  výstup na reproduktory pomocí šroubovacích svorek. Možno při-
pojit jako 3 dílčí nebo jako jednu velkou zónu.

-  digitální modul přehrávače Mp3 souborů z USB (Flash paměti) ne-
bo SD / MMC paměťové karty s podporou kapacity až 16 GB

-  vestavěný Bluetooth receiver, pro snadné přehrávání z chytrého 
telefonu nebo tabletu

- spárování s Bluetooth zařízením není chráněno heslem
- podpora zpětného ovládání (např. posun po skladbách) Bluetooth 
vysílajícího zařízení
- vestavěný FM tuner s rozsahy FM 87,5 - 108 MHz
- 99 paměťových míst FM tuneru
-  vestavěný softwarový equalizér pro Bluetooth a USB přehrávání, 

režimy rock, pop, classic, jazz, bass, cut, normal
- LED display multifunkčního přehrávače

-  možnosti opakování přehrávání (vše nebo daná skladba jednou) 
na dálkovém ovládači

-  možnost automatického a ručního nalazení tuneru, ukládání stanic 
do paměti

-  konektor (typu F) pro napojení 75Ω koaxiálního kabelu antény, 
pro tuner multifunkčního přehrávače. Anténa tedy musí pracovat 
v pásmu FM 87,5 – 108 MHz.

-  vestavěný audio modul pro gongy a hlášení. Z výroby je nastave-
no a nahráno: Chime 1 = gong spustitelný tlačítkem na předním 
panelu, Chime 2 = evakuační hlášení v češtině spustitelné tlačít-
kem na předním panelu, Chime 3 = evakuační hlášení v češtině 
spustitelné spínacím kontaktem na zadním panelu. Servisním 
zásahem je možné všechny tři audio soubory editovat.

-  IR dálkové ovládání ústředny
-  všechny stereo vstupy a zdroje jsou převáděny do mono formátu 

přímo ústřednou
-  novodobá koncepce intuitivního ovládání ústředny. Rozhlasová 

ústředna je osazena tzv. voličem hudby a jedním nastavením 
hlasitosti. Uživatel tak nejdříve zvolí, který zdroj hudby chce po-
slouchat a poté jeho hlasitost. Není tak zatížen nepřehledným 
množstvím potenciometrů.

- oddělené nastavení hlasitosti pro vstupy Mic 1 a Mic 2
-  indikace úrovně výstupního signálu, zapnutí, limitování signálu 

a stavu vnitřního zesilovače
- aktivní chlazení ventilátorem
-  2 pásmový frekvenční korektor ± 2,5 dB na 200 Hz a ± 5 dB 

na 10 kHz
- vestavěný limiter proti přebuzení ústředny
-  výstupní ochrany proti zkratu, přehřátí, přebuzení, nadměrnému 

zatížení
- odstup S/N > 70 dB
- zkreslení THD < 0,1 %
- frekvenční rozsah 80 - 16 000 Hz / +1, -3 dB
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Technická data

- napájení AC 230 V / 50 Hz
- pracovní teplota - 10 - + 40 °C
- rozměry 435 × 90 (2U) × 405 mm 
- hmotnost JPA 1185: 8,5 kg, JPA 1305: 9 kg, JPA 1505: 9,5 kg

JPA 1185 Kat. č.: 27 828 ks
JPA 1305 Kat. č.: 27 829 ks
JPA 1505 Kat. č.: 27 830 ks

JPA 1185, 1305, 1505 
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