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Inleiding
Ontdek de installatieversterkers van Monitor Audio: geniet van meer functionaliteit met minder ruimte en 
geavanceerde technologie voor het allerbeste geluid in elk installatieproject. De meerkanaals versterkers 
kunnen gebruikt worden voor allerlei toepassingen in woningen en bedrijfspanden, met een vermogen van 
max. 2000 watt. Audiokanalen kunnen worden gegroepeerd of gecombineerd (bridging) voor een flexibele 
installatie met een configuratie voor 12 kanalen.

Voor gegarandeerde betrouwbaarheid en de geweldige geluidskwaliteit die u van Monitor Audio mag 
verwachten, hebben we kozen voor de gerenommeerde Hypex-versterkers, verwerkt in gestroomlijnde 
behuizingen van 1U en 2U die in de meeste rekken passen en 93% energiezuiniger zijn. 
Alle versterkers bieden volledige connectiviteit met normale bekabelde spannings- of signaaldetectie.
De 'Connect'-versterkers hebben uitgebreidere DSP- en IP-instellingen voor meer flexibiliteit en integratie.
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Overzicht van aansluitingen
IA150-2

IA60-12

VOORPANEEL
1. Aan-/uitknop
2. Kanaalindicatorlampje

ACHTERPANEEL
3. RCA-ingang/-uitgang 

linkerkanaal
4. Volumeregeling
5. RCA-ingang/-uitgang 

rechterkanaal
6. Ingang/uitgang trigger

7. Autom. aan-schakelaar
8. Bridge aan/uit-schakelaar
9. Luidsprekeraansluiting
10. AC-zekeringhouder
11. Netsnoeraansluiting

VOORPANEEL
1. Aan-/uitknop
2. Kanaalindicatorlampje

ACHTERPANEEL
3. RCA-kanaalingangen
4. AC-zekeringhouder
5. Bus RCA-ingangen/-

uitgangen
6. Schakelaar kanaalingang

7. Volumeregeling
8. Luidsprekeraansluiting
9. Bridge aan/uit-schakelaar
10. Ingang/uitgang trigger
11. Autom. aan-schakelaar
12. Netsnoeraansluiting
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IA200-2C

IA150-8C

VOORPANEEL
1. Aan-/uitknop
2. Kanaalindicatorlampje
3. Uitgangsvolumeregeling

ACHTERPANEEL
4. Ingang en uitgang IR-

bediening
5. IR-statuslampje
6. RCA-kanaalingangen/-

uitgangen
7. Ingang/uitgang 

spanningsdetectie

8. Ethernetaansluiting  
(RJ-45) 

9. Luidsprekeraansluiting
10. AC-zekeringhouder
11. Netsnoeraansluiting

VOORPANEEL

1. Aan-/uitknop

2. Kanaalindicatorlampje

3. Uitgangsvolumeregeling

ACHTERPANEEL

4. Ingang/uitgang IR-bediening

5. IR-statuslampje

6. Ethernetaansluiting (RJ-45)

7. Ingang/uitgang 
spanningsdetectie

8. Luidsprekeraansluiting

9. RCA-kanaalingangen/-
uitgangen

10. AC-zekeringhouder

11. Netsnoeraansluiting
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IA800-2C

Beschrijvingen van aansluitingen

VOORPANEEL
1. Aan-/uitknop
2. Kanaalindicatorlampje
3. Uitgangsvolumeregeling

ACHTERPANEEL
4. Luidsprekeraansluiting
5. RCA-kanaalingangen/-

uitgangen
6. Ingang/uitgang 

spanningsdetectie

7. Ingang/uitgang IR-bediening
8. IR-statuslampje
9. Ethernetaansluiting (RJ-45)
10. AC-zekeringhouder
11. Netsnoeraansluiting

AC-zekeringhouder
Hier zit de interne zekering van de versterker. Als 
deze ooit vervangen moet worden, kan deze houder 
geopend worden door een voorwerp met een platte 
kop, zoals een schroevendraaier, in de sleuf te 
steken en naar links te draaien. Lees de informatie 
op het product onder de zekeringhouder voor de 
juiste zekeringspecificaties.

Aan-/uitknop
Dit is de hoofdschakelaar voor de versterker. Zorg 
ervoor dat de versterker uitgeschakeld is wanneer hij 
gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

Uitgangsvolumeregeling
Alleen voor de 'Connect'-modellen.
Gebruik een schroevendraaier met een platte kop 
om het uitgangsvolume te verhogen of verlagen.  
Dit is gekoppeld aan het 'uitgangsvolume' ('Output 
volume') op het webportaal. Zie pagina 82.  In geval 
van clipping/vervorming (zoals aangegeven door 
het kanaalindicatorlampje voorop) draait u linksom 
om het volume te verlagen en rechtsom om het te 
verhogen.

RCA-kanaalingangen
Linker- en rechter-RCA-stereoaansluitingen voor 
geluidsbronnen. Modellen met meer kanalen, zoals 

de IA60-12, hebben meer ingangen voor het aantal 
beschikbare uitgangskanalen.

RCA-kanaaluitgangen
Linker- en rechter-RCA-stereoaansluitingen voor 
externe afspeelapparaten, zoals actieve subwoofers 
of extra versterkers. 

Volumeregeling
Alleen voor de IA150-2 en IA60-12.
Bedoeld om het uitgangsvolume te verhogen of 
verlagen. Verlaag het volume als er clipping optreedt 
of verhoog het als het geluid te zacht is.

Ethernetaansluiting (RJ-45)
Alleen voor de 'Connect'-modellen.
Gebruikt om te verbinden met een bekabeld 
netwerk. Eenmaal verbonden wordt de versterker 
op het netwerk zichtbaar voor andere apparaten. 
Zie pagina 80 voor hulp bij het instellen van de 
'Connect'-versterker.

Ingang en uitgang spanningsdetectie
Er kan een trigger worden aangesloten via de 
ingang/uitgang van een ander apparaat. Bij het 
gebruik van de ingang wordt de versterker in- en 
uitgeschakeld via het verbonden apparaat. Wanneer 
er een apparaat is aangesloten op de uitgang, wordt 
dat via de versterker in- en uitgeschakeld.

1 2
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Autom. aan-schakelaar
Alleen voor de IA150-2 en IA60-12.
Er zijn drie instellingen: Spanning (Voltage), Audio 
en Uit (Off). In de instelling Spanning (Voltage) wordt 
de triggermethode gebruikt om de versterker uit 
de stand-bystand te halen. In de instelling Audio 
wordt de versterker uit de stand-bystand gehaald 
wanneer er een audiosignaal is. Wanneer er 
gedurende 10 minuten geen audiosignaal is, gaat de 
versterker weer op stand-by. In de instelling Uit (Off) 
kan de versterker alleen handmatig worden in- en 
uitgeschakeld.

Bridge-schakelaar
Alleen voor de IA150-2 en IA60-12.
Voor het in- of uitschakelen van de Bridge-
modus. Wanneer deze is ingeschakeld, worden 
er twee uitgangen gecombineerd voor meer 
uitgangsvermogen. 

Bus RCA-ingangen
Alleen voor de IA60-12.
RCA-stereoaansluitingen links en rechts, voor het 
aansluiten van geluidsbronnen. In tegenstelling tot 
de RCA-kanaalaansluitingen kunnen de bus RCA-
ingangen naar meerdere uitgangskanalen worden 
doorgeleid.

Bus RCA-uitgangen
Alleen voor de IA60-12.
RCA-stereo-uitgangen links en rechts. Deze kunnen 
worden gebruikt om het bus-ingangssignaal door 
te schakelen naar externe apparaten of extra 
versterkers.

Busschakelaar
Alleen voor de IA60-12.
Selecteer de geluidsbroningang voor het kanaal op 
de versterker.

Luidsprekeraansluiting
Geschikt voor luidsprekerkabels tot 2,06 mm. Zie de 
volgende kolom op deze pagina.

IR-ingang
Sluit een infraroodontvanger op deze ingang aan om 
de versterker te bedienen met een programmeerbare 
afstandsbediening. Zie pagina 84 voor discrete 
codes/Hex-codes.

IR-uitgang
Voor gebruik met een infraroodsignaalversterker 
of om de IR-ingang te koppelen aan andere 
versterkers. Zo kunnen meerdere apparaten dezelfde 
opdracht ontvangen van één afstandsbediening. Een 
opdracht voor in- of uitschakelen kan zo bijvoorbeeld 
naar een heel rek versterkers worden gestuurd, in 
plaats van naar elke versterker apart.

Indicatielampjes
Voeding (oranje lampje):
Zwak oranje: stand-bystand
Fel oranje: ingeschakeld
Fel oranje en knipperend: identificatiemodus of aan 
het bijwerken
Kanalen (oranje-wit lampje):
Uit: geen signaal aanwezig
Oranje: signaal aanwezig
Wit: clipping op kanaal of versterker staat in de 
beveiligingsmodus
Wit knipperend: thermische beveiliging 

Zet in geval van clipping of thermische beveiliging het 
volume lager. Als het probleem zich blijft voordoen, 
raadpleeg dan de probleemoplossing op pagina 84.

Luidsprekers aansluiten
Alle versterkers zijn voorzien van blokaansluitingen 
om uw luidsprekers veilig aan te sluiten. Deze zijn 
afneembaar voor een gemakkelijke toegang. Draai 
de schroefjes boven aan het blok los met een platte 
schroevendraaier en steek luidsprekerkabels van 
max. 2,06 mm dikte in de voorste openingen. Draai 
de schroefjes weer vast om de kabel vast te zetten.

Kanalen combineren (bridging)
WAARSCHUWING: De minimale 
luidsprekerimpedantie voor bridging is 
8 ohm. Combineer geen luidsprekers in 

deze modus met een lagere nominale 
impedantie dan 8 ohm.

1. Zet de Bridge-schakelaar op AAN; zie hiervoor 
de pagina 'Overzicht van aansluitingen'.

2. Sluit de luidsprekerkabel '+' aan op de linker 
kanaalaansluiting met '+' en de luidsprekerkabel 
'-' op de rechter kanaalaansluiting met '+'. De 
uitgangen met '-' worden niet gebruikt.
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Voetjes
Elk model versterker wordt geleverd met vier 
rubbervoetjes voor gebruik zonder rek. De voetjes 
zijn eenvoudig te bevestigen door ze in de vier 
schroefgaten onder aan de versterker te schroeven. 

Rekmontage van versterker
Elk model versterker wordt geleverd met rekbeugels 
voor de montage in standaardrekken van 19” (48,26 
cm). Om de beugels te bevestigen, verwijdert u de 4 
schroefjes aan beide kanten op de voorkant van de 
versterker.  Plaats de beugels over de schroefgaatjes 
en gebruik dezelfde schroefjes opnieuw om de 
beugels vast te schroeven.

De versterker aanzetten
Alle modellen worden geleverd met een IEC-
netsnoer.  Wanneer het netsnoer wordt ingestoken 
en de aan-/uitknop op 'aan' wordt gezet, worden 
alle kanaaluitgangen ongeveer 12 seconden lang 
uitgeschakeld en gaan alle kanaalindicatorlampjes 
eventjes aan terwijl de versterker opgestart wordt.

OPMERKING: Schakel de 
stroomvoorziening via het stopcontact 
pas in wanneer alle systemen 

verbonden zijn.

Aansluiten op een netwerk 
OPMERKING: Dit onderdeel is alleen 
van toepassing op de 'Connect'-
modellen.

1.  Sluit de versterker met een ethernetkabel aan 
op een netwerkschakelaar. Zorg ervoor dat 
de computer en de versterker op hetzelfde 
netwerk zitten.

2.  Zet de versterker aan.

3.  De versterker ontvangt een IP-adres van de 
netwerkschakelaar.

4.  Om het IP-adres te achterhalen, gebruikt u een 
toepassing zoals de 'Advanced IP Scanner' 
(alleen voor Windows), die u hier gratis kunt 
downloaden: 
https:/ / www.advanced-ip-scanner.com 

5. Start de 'Advanced IP Scanner' (of soortgelijke 
toepassing) op en voer in de zoekbalk bovenin 
het IP-bereik van uw netwerk in (beheerd door 
uw router). Klik op 'Scan' om te beginnen met 
zoeken.

6. Het IP-adres van de versterker in de lijst heeft 
een vervolgkeuzemenu. Dubbelklik hierop om 
naar de webinstellingen voor de versterker te 
gaan.

Alle IP-adressen van het netwerk zijn ook 
toegankelijk via de configuratiepagina van uw 
router.

Als u het IP-adres van de versterker heeft 
gevonden, voert u dit in uw browser in om naar 
het webportaal te gaan.
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De 'Connect'-versterker 
configureren via het webportaal

Basisinstellingen (Basic Settings)
Hier kunnen de meeste algemene basisinstellingen 
voor de versterker worden bewerkt en opgeslagen. 
In het volgende onderdeel leest u meer over elk van 
de functies op dit tabblad.

OPMERKING: Sommige wijzigingen in 
het webportaal worden pas zichtbaar 
als de pagina handmatig wordt 

vernieuwd of wanneer u naar een van de 
andere pagina's gaat.

Informatie (Information)
Hier kunt u een naam voor de versterker en de 
installatiegegevens invoeren om later te raadplegen. 
Verder vindt u hier het model, de firmwareversie en 
het serienummer van de versterker, die u niet kunt 
wijzigen.

Netwerk (Network)
IP-adres (IP Address) – Toont het huidige IP-adres 
dat gebruikt wordt wanneer DHCP AAN staat. Als 
DHCP UIT staat, kunt u een statisch IP-adres naar 
keuze invoeren.

IP-subnetmasker (IP Subnet Mask) – Toont het 
huidige IP-subnetmasker dat gebruikt wordt wanneer 
DHCP AAN staat. Als DHCP UIT staat, kunt u een 
IP-subnetmasker naar keuze invoeren.

OPMERKING:  Als u het IP-adres of 
subnetmasker wijzigt, moet u het 
nieuwe IP-adres in de browser 

invoeren om terug te keren naar het webportaal 
van de versterker.

Identificatiemodus (Identification Mode)
Als deze optie AAN staat, gaat het voedingslampje 
voorop knipperen. Dit is handig als u meerdere 
versterkers gebruikt, zodat u meteen ziet welke 
versterker geconfigureerd wordt.

Afdrukken (Print)
Druk hierop om een afdrukbare pagina te openen met 
daarop alle huidige instellingen van de versterker.

Inschakelen (Power ON)
Hier kunt u kiezen uit verschillende 
inschakelmethodes (hieronder beschreven), 
afhankelijk van uw installatie. U kunt ook een 
inschakelvertraging van 0-20 seconden kiezen. Dit 
is handig wanneer u een reeks versterkers in een 
bepaalde volgorde wilt inschakelen.

Aan-/uitknop (Power Button) – Schakel signaal- 
en spanningsdetectie uit. Het apparaat gaat alleen 
aan via de aan-/uitknop op het apparaat.

Audio – In deze modus wordt signaaldetectie 
gebruikt om de versterker in te schakelen. 
Communicatie via het netwerk is hierbij nog steeds 
mogelijk. In deze modus verbruikt de versterker tot 2 
W in stand-by.

Spanningsdetectie (Voltage Trigger) – 
Schakel de versterker in met een trigger voor 12 
V-spanningsdetectie.

Audio groen (Audio Green) – In deze modus 
wordt signaaldetectie gebruikt om de versterker 
in te schakelen. Netwerkcommunicatie wordt 
uitgeschakeld in stand-by. Om te communiceren 
met de versterker moet deze uit de stand-bystand 
worden gehaald. In deze modus verbruikt de 
versterker tot 0,5 W in stand-by.

Spanning groen (Voltage Green) – In deze modus 
wordt spanningsdetectie met trigger gebruikt 
voor het in- en uitschakelen van de versterker. 
Netwerkcommunicatie wordt uitgeschakeld in 
stand-by. Om te communiceren met de versterker 
moet deze uit de stand-bystand worden gehaald. 
OPMERKING: In deze modus verbruikt de versterker 
tot 0,5 W in stand-by.



monitoraudio.com 81

N
ED

ER
LA

N
D

S

Opslaan en herstellen (Save & Restore)
Hier kunt u alle instellingen opslaan naar een 
bestand, dat u later indien nodig kunt gebruiken om 
de instellingen te herstellen. 

Globale voorinstelling laden (Load Global 
Preset)
Actieve globale voorinstelling (Active Global 
Preset) – Toont de globale voorinstelling die 
momenteel actief is (alleen de naam wordt 
weergegeven; dit is geen tekstveld), met een 
resetknop om de huidige voorinstelling terug te 
zetten op de standaardinstellingen.

Globale voorinstelling selecteren (Select Global 
Preset) – Selecteer uit een vervolgkeuzemenu welke 
voorinstelling u wilt wijzigen en inschakelen. 

Met de laadknop 'Load' naast het menu schakelt u 
de gekozen voorinstelling in en start u de versterker 
na bevestiging in het pop-upvenster opnieuw op. 
Zodra de pagina wordt vernieuwd, wordt de nieuwe 
actieve globale voorinstelling weergegeven.

Naam voorinstelling wijzigen (Edit Preset 
name) – Tekstveld om de naam van de huidige 
geselecteerde voorinstelling te wijzigen. 

Globale voorinstelling importeren/
exporteren (Import/ Export Global Preset)
Alle voorinstellingen (All Presets) – Importeer/
exporteer alle globale voorinstellingen van of naar 
een bestand.

Enkele voorinstelling (Single Preset) – Importeer/
exporteer een enkele globale voorinstelling van of 
naar een bestand.

Globale voorinstelling kopiëren (Duplicate 
Global Preset)
Kopieer de globale voorinstelling 'X' naar globale 
voorinstelling 'Y'. Beide opties zijn beschikbaar in de 
vervolgkeuzemenu's.

Reset
Fabrieksinstellingen (Factory Reset) – Als 
u op de resetknop drukt, worden alle (voor)
instellingen (zowel globaal als DSP) hersteld naar de 
oorspronkelijke fabrieksinstellingen. Het 'aan'-lampje 
op de versterker gaat dan knipperen en de versterker 
wordt opnieuw opgestart.

Update
Firmware-update (Firmware Update) - Met deze 
knop installeert u de door u gekozen firmware (via 
een .bin-bestand). Als de update is gelukt, krijgt u 
een melding in het webportaal. Volg de aanwijzingen, 
start de versterker opnieuw op en keer terug naar 
de pagina 'Basisinstellingen (Basic Settings)'. U kunt 
de meest recente firmware downloaden via onze 
website: monitoraudio.com

OPMERKING: Wij raden aan dat u bij elke 
installatie uw firmware controleert. U vindt 

de nieuwste firmware op onze website: 
monitoraudio.com

Ingangs-/uitgangsinstellingen 
(Input/Output Settings)
Hier kunt u de routering voor elke ingang naar een 
geselecteerde uitgang configureren. Ook kunt u de 
individuele afvlakking, modus, versterkingsoffset en 
het volume instellen. Verder kunt u versterkermodi 
zoals 70 V-lijn (alleen voor de IA800-2C) of bridging 
inschakelen. 

OPMERKING: Sommige wijzigingen in 
het webportaal worden pas zichtbaar 
als de pagina handmatig wordt 
vernieuwd of wanneer u naar een van 

de andere pagina's gaat.

Ingangsinstellingen (Input Setup)
Hier ziet u alle beschikbare ingangskanalen. Elke 
ingangsnaam kan bewerkt worden en de afvlakking 
kan per kanaal worden aangepast met +/- 6 dB. 
Afvlakking is het ingangsvolume vóór versterking.

Uitgangsinstellingen (Output Setup)
Kanaal (Channel) – Selecteer welk uitgangskanaal 
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u wilt bewerken. Als u een kanaal selecteert in het 
vervolgkeuzemenu, worden in het andere menu de 
equivalente kanalen weergegeven (als u bijvoorbeeld 
1 LEFT (LINKS) kiest in het linkermenu, verschijnt 1 
RIGHT (rechts) in het rechtermenu).

Naam uitgang (Output Name) – Tekstveld om een 
naam voor de kanaaluitgang in te voeren.

Stereo/Mono – Selecteer stereo of mono per 
kanaal. Als u mono selecteert, worden de linker- 
en rechteringangskanalen op de geselecteerde 
uitgangen op 'mono' gezet.

DSP-voorinstelling (DSP Preset) – Selecteer 
een opgeslagen DSP-voorinstelling voor een 
uitgangskanaal. Deze kunt u altijd per individueel 
kanaal selecteren en nooit per stereopaar.

Instellingszone (Control Zone) – Selecteer A, B, 
C, D… (aantal groepen = aantal uitgangskanalen). 
Hier worden de instellingen 'Uitgangsvolume' (Output 
Volume), 'Geluid aan' (Turn on Volume) en 'Dempen' 
(Mute) gegroepeerd voor kanalen binnen dezelfde 
instellingszone. Zo kunt u meerdere kanalen als één 
zone instellen.

Versterkermodus (Amp Mode) – Kies uit stereo- of 
bridge-modus. Ook te gebruiken om de 70 V-modus 
op de IA800-2C te selecteren.

Uitgangsvolume (Output Volume)
Kanaal (Channel) – Selecteer welk uitgangskanaal 
u wilt bewerken. Als u een kanaal selecteert in het 
vervolgkeuzemenu, worden in het andere menu de 
equivalente kanalen weergegeven. De volgende 
opties besturen de geselecteerde kanaaluitgang:

- Uitgangsvolume (Output Volume): gekoppeld 
aan de regelaar voorop.  Als u de regelaar voorop 
gebruikt, wordt de weergegeven waarde in het 
webportaal (na vernieuwen) gewijzigd; u kunt de 
regelaar niet via het webportaal aanpassen.

- Geluid aan (Turn On Volume)

- Dempen (Mute)

Instellingszone (Control Zone) – Selecteer de 
instellingszone. De volgende opties besturen de 
geselecteerde zone-uitgang:

- Maximaal volume (Maximum Volume)

- Versterkings-offset (Gain Offset)

Uitgangsbron (Output Source)
Kanaal (Channel) – Selecteer van welk 
uitgangskanaal u de routering wilt bewerken. Als 
u een kanaal selecteert in het vervolgkeuzemenu, 
worden in het andere menu de equivalente kanalen 
weergegeven.

Bron 1 (Source 1) – Selecteer de primaire 
ingangsbron om naar het geselecteerde kanaal te 
sturen.

De primaire bron is altijd in stereo, dus als 1L 
geselecteerd is voor het linkerkanaal, wordt 1R 

automatisch geselecteerd voor het rechterkanaal.

Bron 2 (Source 2) – Selecteer de secundaire 
ingangsbron om naar het geselecteerde kanaal te 
sturen.

De secundaire bron kan individueel worden 
geselecteerd en niet per se in stereo.

Bronkeuze (Source Select) – Kies uit Prioriteit bron 
2 (Priority Source 2), Alleen bron 1 (Source 1 Only) 
of MIX. 

Hiermee worden bron 1, bron 2 of een MIX 
(van bronnen 1 en 2) naar het geselecteerde 
uitgangskanaal gestuurd. Standaard: Bron 1. 

DSP-configuratie (DSP 
Configuration)
Op dit tabblad kunt u nog laatste aanpassingen doen 
aan het geluid met behulp van een parametrische 
10-bands EQ. Deze kunnen vervolgens worden 
opgeslagen als importeerbare en exporteerbare 
voorinstellingen.

OPMERKING: Sommige wijzigingen in 
het webportaal worden pas zichtbaar 
als de pagina handmatig wordt 
vernieuwd of wanneer u naar een van 

de andere pagina's gaat.

Voorinstelling toewijzen (Allocate Preset)
Uitgangskanaal (Output Channel) – Selecteer 
welk kanaal u wilt bewerken en selecteer hiervoor 
de DSP-voorinstelling (DSP Preset). Als u een kanaal 
selecteert in het vervolgkeuzemenu, wordt in het 
menu ernaast het bijbehorende kanaal weergegeven.

Naam uitgang (Output Name) – Tekstveld om 
een naam voor het kanaal in te voeren.  Als deze 
hier wordt gewijzigd, verandert ook de naam op de 
pagina 'Ingangs-/uitgangsinstellingen (Input/Output 
Settings)'.

DSP-voorinstelling (DSP Preset) – Selecteer 
een opgeslagen DSP-voorinstelling voor een 
uitgangskanaal. Deze kunt u altijd per individueel 
kanaal selecteren en nooit per stereopaar.

Testsignaal (Test Signal)
Uitgangskanaal (Output Channel) – Selecteer 
naar welk uitgangskanaal u het testsignaal 
wilt sturen. Als u een kanaal selecteert in het 
vervolgkeuzemenu, worden in het andere menu de 
equivalente kanalen weergegeven.

Impuls (Stimulus) – Selecteer roze ruis (Pink Noise) 
of een ingangskanaal om de impuls tijdelijk naar de 
geselecteerde uitgang te sturen.

Volumeniveau (Volume Level) – Volumeniveau van 
de impuls voor het geselecteerde kanaal in dB.
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Aan/uit (On/Off) – Zet de geselecteerde impuls 
aan of uit. Gaat als standaard 'uit' als u de DSP-
configuratie verlaat.

Voorinstellingen importeren/exporteren 
(Import/Export Preset) 
Alle voorinstellingen (All Presets) – Importeer of 
exporteer alle DSP-voorinstellingen van of naar een 
bestand.

Enkele voorinstelling (Single Preset) – Importeer 
of exporteer de huidige geselecteerde DSP-
voorinstelling van of naar een bestand.

Voorinstelling kopiëren (Duplicate Preset)
Kopieer DSP-voorinstelling 'X' naar DSP-

voorinstelling 'Y'. Beide opties zijn beschikbaar in de 
vervolgkeuzemenu's.

DSP-voorinstelling selecteren of naam 
wijzigen (Select/Rename DSP Preset)
DSP-voorinstelling selecteren (Select DSP 
Preset) – De geselecteerde voorinstelling slaat 
automatisch wijzigingen in de onderstaande EQ-
instellingen op.

Naam van voorinstelling wijzigen (Edit Preset 
Namen) – Tekstveld om de voorinstelling een andere 
naam te geven.

Reset – Zet alle namen en instellingen van 
de geselecteerde voorinstelling terug naar de 
standaardinstellingen.

EQ-diagram (EQ Graph)

Geeft de curve van de EQ-instellingen weer.

EQ-parameter
10 banden parametrische EQ met elk de volgende 
aanpasbare instellingen:

EQ - Aan/uit (EQ – On/Off) – Gebruikt om de 
frequentieband aan te zetten om de aangebrachte 
parameterwijzigingen toe te passen.

EQ-frequentie (EQ Frequency) – Dit is het 
middelpunt in de frequentiebandbreedte waarop de 
wijzigingen worden toegepast.

EQ – Q – De Q-factor bestuurt de bandbreedte 
die door de equalizer wordt versterkt (een waarde 
tussen 0,3-24). Hoe lager de Q-factor, hoe breder 
de bandbreedte (en op hoe meer frequenties aan 
weerszijden van het middelpunt dit van toepassing 
is). Hoe hoger de Q-factor, hoe smaller de 
bandbreedte (en op hoe minder frequenties dit van 
toepassing is).

EQ-versterking (EQ – Gain +/- dB) – De 
verhoging of verlaging van versterking/volume op de 
geselecteerde frequentie.

Tiltregeling (Tilt Control)
Hier kan de versterkingsfactor worden gewijzigd om 
constant boven of onder een bepaalde frequentie 
te blijven. Stel een tilt EQ-filter in op lage of hoge 
frequenties via de volgende aanpasbare instellingen:

Tilt aan/uit (Tilt On/Off) – Gebruikt om de hoge 
of lage tilt EQ-filter aan te zetten om de gemaakte 
parameterwijzigingen te activeren.

Frequentie (Frequency) – Startpunt van de 
frequentie voor de tiltfilter-aanpassing.

Versterking (Gain) – De verhoging of verlaging van 
versterking/volume.

Scheidingsfilter (Crossover)
Hier kunnen High Pass (HP)- of Low Pass (LP)-
scheidingsfilters worden toegepast.  Dit is handig 
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bij het gebruik van passieve subwoofers (hier wordt 
een LP-filter gebruikt) of kleinere satellieten die geen 
lage frequenties aankunnen (HP-filter). Stel een 
Low Pass- of High Pass-filter in via de volgende 
aanpasbare instellingen:

Scheidingsfilter aan/uit (Crossover On/Off) – 
Gebruikt om de Low Pass- of High Pass-filter aan 
te zetten om de gemaakte parameterwijzigingen te 
activeren.

Kantelfrequentie (Cut off Frequency) – Stel het -6 
dB-punt in voor elke HP- en LP-scheidingsfilter.

Filtertype  – Keuze uit 6, 12, 18, 24 dB per octaaf 
voor elke HP- en LP-scheidingsfilter.  Hoe hoger de 
waarde, hoe scherper de kantelhoek van de lijn.

Vertraging (Delay)
Tekstvelden om de vertraging in milliseconden, voet 
of meter in te voeren.

Als u voor een eenheid een waarde invult, worden de 
overige twee eenheden vanzelf berekend.

Begrenzer (Limiter)
Niveau (Level) – Niveau van begrenzer, in te stellen 
op Off (Uit), -3dB, -6dB, -9dB. Dit is bedoeld om 
het geluidsniveau van een signaal niet boven een 
ingestelde drempelwaarde te laten uitkomen. Dit 
voorkomt verdere versterking boven deze waarde en 
dus mogelijke schade aan de luidsprekers.

Codes voor de 
infraroodafstandsbediening
Alleen voor de 'Connect'-modellen.
De 'Connect'-versterkers hebben een IR-
ingang en -uitgang voor gebruik met universele 
infraroodafstandsbedieningen. De opdrachtcodes 
voor de versterkers zijn overeenkomstig met het 
standaard NEC-protocol en zijn te downloaden via: 
monitoraudio.com

Probleemoplossing
Indicatielampjes bij storingen:
Wit: clipping op kanaal/in beveiligingsmodus
Als het ingangssignaal te hoog is, branden de 
kanaallampjes wit. Verlaag in dat geval de afvlakking 
op de versterker of het volume van de geluidsbron.

Wit knipperend: thermische beveiliging
In dat geval raden wij aan om de versterker 
uit te zetten en hem te laten afkoelen tot 
kamertemperatuur. Daarna kunt u hem weer 
aanzetten.

Andere storingen:
Versterker gaat niet aan
Als de versterker niet aan gaat, controleer dan de 
zekering in de stekker (indien van toepassing) en de 
interne zekering van de versterker. Zie hiervoor het 
Overzicht van aansluitingen op pagina 75.

Geen geluid
Controleer alle aansluitingen en kabels. Als de 
versterker een 'Connect'-model is, zorg er dan voor 
dat alle kanalen juist zijn doorgeleid en niet gedempt 
zijn.

Als de versterker in de bridge-modus staat, zorg 
dan dat de schakelaar/instellingen en bedrading juist 
geconfigureerd zijn.

Geeft het apparaat nog steeds geen signaal af of 
blijft de storingsmodus zich voordoen, neem dan 
onmiddellijk contact op met uw lokale verkooppunt/
distributeur of Monitor Audio.

Garantie
Voor zowel het vakmanschap als de prestaties van 
dit product geldt een garantie van vijf jaar vanaf 
de datum van aankoop (zie de voorwaarden in 
de bijsluiter Veiligheidsinstructies), op voorwaarde 
dat het product is gekocht bij een geautoriseerde 
verkoper van Monitor Audio volgens de geldende 
verkoopovereenkomst.

Om ons te helpen uw garantiegegevens binnen ons 
klantenbestand te vinden, mocht dit nodig blijken, 
kunt u uw product(en) simpel online registreren op: 
monitoraudio.com

Gegevens eigenaar
Productgegevens

Model:    

Serienummer van product:    

Aankoopdatum:    

Gegevens verkooppunt

Naam verkooppunt:      

Adres:        

      

Postcode:     

E-mailadres:      
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Model: IA150-2 IA60-12 IA200-2C IA150-8C IA800-2C

IP-bediening 
'Connect'

N.v.t. N.v.t. Ja Ja Ja

Kanaalnummer 2 (één stereopaar) 12 (6 stereoparen) 2 (één stereopaar) 8 (4 stereoparen) 2 (één stereopaar)

Vermo-
gen 
(watt/
kanaal)

4 ohm 150 W 60 W 200 W 150 W 800 W

8 ohm 100 W 45 W 150 W 140 W 500 W

Bridge 
(8 ohm)

320 W (1 kanaal) 100 W (6 kanalen) 470 W (1 kanaal) 300 W (4 kanalen) 2000 W (1 kanaal)

70 V N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 800 W (2 kanalen)

Ingangsimpedantie 20 kilo-ohm

Uitgangsimpe-
dantie 
(Loop RCA)

600 ohm

Ingangsgevoelig-
heid

100 mV/1 W - 
1000 mV volledig 

vermogen

100 mV/1 W - 
700 mV volledig 

vermogen

100 mV/1 W - 
1230 mV volledig 

vermogen

100 mV/1 W - 
1140 mV volledig 

vermogen

100 mV/1 W - 
2200 mV volledig 

vermogen

Maximale 
ingangsspanning 
(effectieve waarde)

2,9 V

Signaal-
ruisverhouding 
(SN:R)

-100 dB (20 Hz - 20 kHz)

Frequentierespons 
(-3dB)

5 Hz - 50 kHz

Totale harmonische 
vervorming 
(THV + N@1 kHz)

0,03% @ 1 W 

Hoogte van rek 1 U 2 U 1 U 2 U

Afmetingen - 
Zonder voetjes 
(h x b x d) 

42,4 x 438 x 427 mm
1 11/16 x 17 1/4 x 16 13/16”

86,8 x 438 x 427 mm
3 7/16 x 17 1/4 x 16 13/16”

42,4 x 438 x 427 mm
1 11/16 x 17 1/4 x 16 13/16”

86,8 x 438 x 438 mm
3 7/16 x 17 1/4 x 16 13/16”

Afmetingen -
Met voetjes 
(h x b x d)

52,8 x 438 x 427 mm
2 1/16 x 17 1/4 x 16 13/16”

97,2 x 438 x 427 mm
3 13/16 x 17 1/4 x 16 13/16”

52,8 x 438 x 427 mm
2 1/16 x 17 1/4 x 16 13/16”

97,2 x 438 x 438 mm
3 13/16 x 17 1/4 x 16 13/16”

Breedte inclusief 
rekbeugels

482 mm
19”

Gewicht 5,29 kg (11 lb 10 oz) 7,34 kg (16 lb 2 oz) 5,3 kg (11 lb 10 oz) 7,45 kg (16 lb 6 oz) 9,2 kg (20 lb 4 oz)

IP-communicatie N.v.t. N.v.t. TCP/IP (RJ-45 10/100 Base T)

Bedrijfsspanning 100-120 V @ 60 Hz, 220-240 V @ 50 Hz

Zekeringswaarden
5 A 

(T5AL ~ 250 VAC)
10 A 

(T10AL ~ 250 VAC)
5 A 

(T5AL ~ 250 VAC)
10 A 

(T10AL ~ 250 VAC)

100-120VAC: 
T15AL/250V AC

220-240VAC: 
T10AL/250V AC

Stroomverbruik in 
stand-bystand

< 0,5 W (groene modus)/ <2 W

Specificaties

Monitor Audio behoudt zich het recht voor om zonder verdere kennisgeving specificaties te wijzigen. 



Monitor Audio Ltd.
24 Brook Road
Rayleigh, Essex

SS6 7XJ
England

Tel: +44 (0)1268 740580
Fax: +44 (0)1268 740589

Email: info@monitoraudio.com
Web: monitoraudio.com

Designed & Engineered in the United Kingdom
Made In China

Version 2. 2018


	Introduction
	Connections Overview
	IA150-2
	IA60-12
	IA200-2C
	IA150-8C
	IA800-2C
	Connection Descriptions
	LED Indicators
	Bridging Channels
	Feet
	Rack Mounting your Amplifier
	Connecting to a Network 
	Configuring your 'Connect' Amplifier Using the Web Portal
	Basic Settings
	Input/ Output Settings
	DSP Configuration
	Infrared Remote Codes
	Troubleshooting
	Guarantee
	Owner Information
	Specifications
	Introduction
	Aperçu des connexions
	IA150-2
	IA60-12
	IA200-2C
	IA150-8C
	IA800-2C
	Description des connexions
	Indicateurs DEL
	Dérivation des canaux
	Pieds
	Montage en rack
	Connexion à un réseau 
	Configuration de votre amplificateur « connecté » (Connect) à l'aide d'un portail Web
	Paramètres de base 
(« Basic Settings »)
	Paramètres d'entrée/sortie 
(« Input/Output Settings »)
	Configuration du DSP 
(« DSP Configuration »)
	Codes de télécommande infrarouge
	Résolution des problèmes
	Garantie
	Informations utilisateur
	Spécifications
	Introduzione
	Panoramica sui collegamenti
	IA150-2
	IA60-12
	IA200-2C
	IA150-8C
	IA800-2C
	Descrizione dei collegamenti
	Indicatori LED
	Collegamento a ponte dei canali
	Piedini
	Montaggio a rack dell’amplificatore
	Connessione a una rete 
	Configurazione dell’amplificatore “Connect” tramite il portale Web
	Impostazioni di base (Basic Settings)
	Impostazioni ingressi/uscite (Input/ Output Settings)
	Configurazione DSP (DSP Configuration)
	Codici del telecomando IR
	Risoluzione dei problemi
	Garanzia
	Informazioni per l’utente
	Specifiche
	Einleitung
	Übersicht – Anschlüsse
	IA150-2
	IA60-12
	IA200-2C
	IA150-8C
	IA800-2C
	Anschlussbeschreibungen
	LED-Anzeigen
	Überbrückungskanäle
	Füße
	Rack-Einbau Ihres Verstärkers
	Verbindung mit einem Netzwerk 
	Konfigurieren Ihres „Connect“-Verstärkers über das Webportal
	Grundeinstellungen
	Einstellungen Eingänge/Ausgänge (Input/Output Settings)
	DSP-Konfiguration (DSP Configuration)
	Codes für Infrarot-Fernbedienung
	Fehlerbehebung
	Garantie
	Eigentümerinformationen
	Technische Daten
	Presentación
	Información de las conexiones
	IA150-2
	IA60-12
	IA200-2C
	IA150-8C
	IA800-2C
	Descripción de las conexiones
	Indicadores LED
	Canales en puente
	Pies
	Montaje del amplificador en soporte
	Conexión a una red 
	Configuración del amplificador Connect a través del portal web
	Ajustes básicos (Basic Settings)
	Ajustes de entrada/salida (Input/ Output Settings)
	Configuración DSP
	Códigos de mando a distancia por infrarrojos
	Solución de problemas
	Garantía
	Información del usuario
	Especificaciones
	Introdução
	Visão geral das ligações
	IA150-2
	IA60-12
	IA200-2C
	IA150-8C
	IA800-2C
	Descrições das ligações
	Indicadores LED
	Canais em ponte
	Pés
	Montagem em armário do seu amplificador
	Ligação a uma rede 
	Configuração do amplificador 'Connect' utilizando o portal web
	Definições básicas
	Definições de entrada/saída (Input/ Output Settings)
	Configuração DSP (DSP Configuration)
	Códigos do controlo remoto por infravermelhos
	Resolução de problemas
	Garantia
	Informações do proprietário
	Especificações
	Inleiding
	Overzicht van aansluitingen
	IA150-2
	IA60-12
	IA200-2C
	IA150-8C
	IA800-2C
	Beschrijvingen van aansluitingen
	Indicatielampjes
	Kanalen combineren (bridging)
	Voetjes
	Rekmontage van versterker
	Aansluiten op een netwerk 
	De 'Connect'-versterker configureren via het webportaal
	Basisinstellingen (Basic Settings)
	Ingangs-/uitgangsinstellingen (Input/Output Settings)
	DSP-configuratie (DSP Configuration)
	Codes voor de infraroodafstandsbediening
	Probleemoplossing
	Garantie
	Gegevens eigenaar
	Specificaties
	简介
	连接概述
	IA150-2
	IA60-12
	IA200-2C
	IA150-8C
	IA800-2C
	连接描述
	LED指示灯
	连接您的扬声器
	桥接通道
	支撑脚
	机架安装您的功放
	为功放供电
	连接到网络
	使用网络门户设置您的‘连接’功放
	基本设置
	输入/输出设置
	DSP配置
	红外遥控编码
	故障排除
	保证
	所有者信息
	规格
	Содержание
	Введение
	Передние и задние панели устройств
	IA150-2
	IA60-12
	IA200-2C
	IA150-8C
	IA800-2C
	Индикаторы
	Подключение АС
	Подключение по мостовой схеме
	Ножки
	Установка в стандартную стойку
	Подключение электропитания
	Подключение к сети
	Настройка усилителя 
с интерфейсом Connect
	Основные настройки
	Настройки входов и выходов
	Конфигурирование DSP
	ИК-коды
	Устранение неисправностей
	Гарантия
	Технические характеристики
	Уступ
	Агляд раздымаў
	IA150-2
	IA60-12
	IA200-2C
	IA150-8C
	IA800-2C
	Апісанне раздымаў
	Падключэнне дынамікаў
	Маставое падключэнне
	Ножкі
	Мантаж узмацняльніка ў стойцы
	Уключэнне ўзмацняльніка
	Падключэнне да сеткі 
	Налады ўзмацняльніка Connect на сайце
	Базавыя налады (Basic Settings)
	Налады ўваходу/выхаду (Input/ Output Settings)
	Налады лічбавай апрацоўкі сігналу (DSP Configuration)
	Коды ІЧ дыстанцыйнага кіравання
	Пошук і выпраўленне няспраўнасцей
	Гарантыя
	Звесткі пра ўладальніка
	Тэхнічныя характарыстыкі
	Кіріспе
	Байланыстарға шолу
	IA150-2
	IA60-12
	IA200-2C
	IA150-8C
	IA800-2C
	Байланыс сипаттамалары
	ЖШД индикаторлары
	Динамиктерді қосу
	Көпір арналар
	Табандар
	Зорайтқышты сөреге бекіту
	Зорайтқыш қуатын қосу
	Желіге қосылу 
	Веб-порталды пайдаланып «Connect» зорайтқышын конфигурациялау
	Негізгі параметрлер (Basic Settings)
	Кіріс/шығыс параметрлері (Input/ Output Settings)
	DSP конфигурациясы (DSP Configuration)
	Инфрақызыл қашықтан басқару кодтары
	Ақаулықтарды жою
	Кепілдік
	Пайдаланушы туралы ақпарат
	Техникалық сипаттамалар
	はじめに
	接続の概要
	IA150-2
	IA60-12
	IA200-2C
	IA150-8C
	IA800-2C
	接続の説明
	LEDインジケーター
	チャンネルのブリッジ接続
	脚
	アンプのラックへの取り付け
	ネットワークへの接続 
	ウェブポータルで「Connect」アンプを設定する
	基本設定（Basic Settings）
	入力/出力設定（Input/ Output Settings）
	DSP設定（DSP Configuration）
	赤外線リモコンのコード
	トラブルシューティング
	保証
	オーナー情報
	仕様
	مقدمة
	نظرة عامة على التوصيلات
	IA150-2
	IA60-12
	IA200-2C
	IA150-8C
	IA800-2C
	مؤشرات LED
	توصيل القنوات
	الأقدام
	تركيب حامل مضخم الصوت
	الاتصال بشبكة 
	تكوين مضخم الصوت "Connect" باستخدام بوابة الويب
	الإعدادات الأساسية
	إعدادات الإدخال/الإخراج
	تكوين DSP
	رموز وحدة التحكم عن بُعد التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء
	استكشاف الأعطال وإصلاحها
	الضمان
	المواصفات
	Wstęp
	Schemat połączeń
	IA150-2
	IA60-12
	IA200-2C
	IA150-8C
	IA800-2C
	Opis połączeń
	Wskaźnik LED
	Podłączenie głośników
	Kanały mostkowe
	Stopki
	Montowanie wzmacniacza w szafie rack
	Zasilanie wzmacniacza
	Połączenie z siecią
	Konfiguracja wzmacniacza „Connect” przy użyciu strony WWW.
	Podstawowe ustawienia
	Ustawienia wejścia/wyjścia
	Konfiguracja DSP
	Kody zdalnego sterowania podczerwienią
	Rozwiązywanie problemów
	Gwarancja
	Informacje dotyczące właściciela
	Dane techniczne



