
 

 

Jak ustawić korekcję pokoju 

Urządzenia Devialet wyposażone są w zaawansowany w pełni konfigurowalny system sterowania 

barwą dźwięku. Układ może zostać wykorzystany jako niezwykle wydajny system korekcji 

pomieszczenia. Jeżeli jesteś bardzo wymagającym melomanem i dostępne ustawienia nie spełnią 

Twoich oczekiwań to prześlij nam swoje wymagania (poziomy częstotliwości, które należy poddać 

korekcji, poziom tłumienia i wzmocnienia). Z wielką przyjemnością przestudiujemy przesłane 

wytyczne, poddamy je odpowiednim testom i jeśli to możliwe, prześlemy Ci plik konfiguracyjny. 

  



 

 

Jak zbudować system oparty na więcej niż 

jednym urządzeniu Devialet (dual-mono, multi-

room itp…) 

Możesz stworzyć system oparty na dwóch urządzeniach Devialet pracujących w trybie mono bloków. 

Możesz rozbudować swój system do 10 urządzeń. W takim rozwiązaniu jedno urządzenie pracuje jako 

urządzenie główne (master), które otrzymuje sygnał wejściowy a pozostałe pracują jak urządzenia 

współpracujące. 

Wszystkie urządzenia muszą zostać połączone ze sobą tworząc łańcuch. Wyjście cyfrowe urządzenia 

sterującego (DOUT)musi zostać połączone z wejściem cyfrowym urządzenia współpracującego. Cały 

proces podłączania urządzeń do trybu multi-amp został wyjaśniony i pokazany w konfiguratorze  

on-line. 

Pomimo, że domyślnym cyfrowym wejściem w przypadku połączenia mostkowego jest wejście DIG1 

to rekomendujemy wykorzystać wejście AES/EBU. Wynika to z lepszej charakterystyki dla sygnałów 

HD. Zmianę wejścia można ustawić w konfiguracji amplitunera. Należy zwrócić uwagę, że do 

podłączenia konieczne będzie wykorzystanie specjalnego przewodu RCA – XLR lub specjalnego 

adaptera RCA do XLR. Każde urządzenie Devialet znajdujące się w konfiguracji multi musi posiadać 

swoją własną konfigurację w zależności od roli jaką będzie spełniać w systemie. Konfigurator online 

pozwala na przygotowanie nowej lub edytowanie istniejącej konfiguracji zapisanej dla dwóch 

urządzeń Devialet. Należy pamiętać iż w przypadku modyfikacji istniejącej konfiguracji urządzenie 

głównego należy również zaktualizować urządzenie towarzyszące. W celu konfiguracji większej ilości 

urządzeń prosimy o kontakt z nami celem przygotowania konfiguracji na zamówienie. 

 



 

 

 

Dual Mono / Daisy chain - połączenie w łańcuch (multi-amp) 

Jeżeli jesteś posiadaczem dużego lub bardzo dużego zestawu kolumn głośnikowych to 

rekomendujemy wykorzystanie urządzeń w konfiguracji Dual Mono. Oznacza to, że jedno urządzenie 

będzie odpowiedzialne za wzmocnienie sygnału do jednej kolumny głośnikowej. Dzięki takiej 

konfiguracji podwajamy dostępną moc do 400W na kanał przy 8 Ohm przy zniekształceniach 

harmonicznych o wartości 0,00025%. 

 

http://www.tophifi.pl/devialet-400.html


 

 

Konfiguracja Bi-amp lub Multi-amp 

Jeżeli kolumny głośnikowe wyposażone są w oddzielne gniazda dla niskich/średnich i wysokich tonów 

to istnieje możliwość podłączenia ich w konfiguracji bi-amp. W takiej konfiguracji urządzenie główne 

będzie odpowiedzialne za wzmocnienie lewej kolumny głośnikowej a urządzenie towarzyszące za 

wzmocnienie prawej kolumny głośnikowej. W trybie tym możemy oddzielnie wysyłać sygnał do 

sekcji basowej i sekcji wysokotonowej. Oznacza to, że sygnał wychodzący z lewego gniazda 

głośnikowego będzie przechodził przez wewnętrzny filtr low-pass (dla sekcji basowej)  a sygnał z 

prawego gniazda głośnikowego będzie przechodził przez filtr high-pass (dla sekcji wysokotonowej). 

Częstotliwość odcięcia filtru, jak również jego nachylenie może być dowolnie modyfikowane. 

Multiroom 

W tej konfiguracji każdy pokój wyposażony jest w urządzenie Devialet. Zwykle urządzenie główne 

ustawia się najbliżej źródła muzycznego, pozostałe ustawione jako urządzenia towarzyszące. W takiej 

konfiguracji ta sama ścieżka dźwiękowa będzie odtwarzania we wszystkich pomieszczeniach. 

Ponieważ konieczne jest wykorzystanie długich przewodów pomiędzy urządzeniami to 

rekomendujemy wykorzystanie wejścia AES/EBU. 

Podłączenie bi-amp w konfiguratorze on-line 

 

 

 

 

 

 


