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kable i systemy multicorowe do
studia i na estradę

Z³¹cza firmy Neutrik, od lat dobrze znane
na polskim rynku, wszystkim ich uøytkow-
nikom kojarz¹ siÍ z†najwyøsz¹ jakoúci¹.
WszÍdzie tam gdzie niebagatelne znaczenie
ma trwa³oúÊ i†niezawodnoúÊ po³¹czenia wy-
bierane s¹ z³¹cza Neutrika. Do olbrzymiej
rodziny z³¹czy XLR, ktÛre Neutrik oferuje
w†wielu wersjach (od 3†do 7†pinowych, o†z³o-
conych stykach, do montaøu lutowanego lub
nie, k¹towe itd.) do³¹czy³a nowa seria o†ozna-
czeniu ìZî (EaZyCon). Jest to propozycja,
ktÛra ma duøe szanse staÊ siÍ takim samym
rynkowym standardem, jak podstawowe z³¹-
cza serii ìXî (na przyk³ad s³ynne z³¹cza na
kabel NC3FX i†NC3MX). Wiele jest ku temu
przes³anek. Z³¹cza EaZyCon maj¹ standar-
dowo poz³acane piny, a†umieszczenie w†ko-
nektorach krÛtkich kawa³kÛw cyny u³atwia
lutowanie kabla. NowoúÊ stanowi sam zacisk
kabla, ktÛry automatycznie zaciska kabel
przy sk³adaniu z³¹cza. EaZyCona montuje
siÍ b³yskawiczne i†nie wymaga to skrÍcania
øadnych elementÛw. ìZag³uszkaî (zakoÒcze-
nie z³¹cza trzymaj¹ce kabel) jest w†ca³oúci
gumowa i†³atwa do za³oøenia. Istnieje rÛw-
nieø wersja tych z³¹czy, o†oznaczeniu ìZLî,
specjalnie zaprojektowana pod k¹tem wy-
korzystania przy przesy³aniu sygna³Ûw cyf-
rowych. Wyposaøona jest ona w†pierúcieÒ
zaciskaj¹cy po³¹czenie co znacznie zmniej-
sza prawdopodobieÒstwo wyst¹pienia szu-
mÛw czy trzaskÛw.
Od niedawna na rynku zyskuj¹ coraz

wiÍksz¹ popularnoúÊ nowe z³¹cza s³uø¹ce do
przesy³ania sygna³Ûw o†duøej mocy - Power-
Con i†Speakon. PowerCon wytrzymuje przy
napiÍciu znamionowym 250 V†pr¹d o†natÍ-
øeniu 20 A†RMS (przy przekroju kabla 2,5
mm2). OdpornoúÊ na przebicia wynosi 4240
V†a†rezystancja styku po 5000 w³¹czeniach

i†wy³¹czeniach nie przekracza 3†mΩ.
Zatrzaski chroni¹ po³¹czenie

w†przypadku, gdy urz¹dze-
nie stoi na drgaj¹cym

p o d ³ o ø u

lub gdy ulega przemieszczeniu oraz zabez-
pieczaj¹ przed wyrwaniem z³¹cza. Uk³ad
stykÛw zapewnia wczeúniejsze po³¹czenie
stykÛw -zerowego i†uziemienia przed po³¹-
czeniem styku ìgor¹cegoî, ponadto ich kon-
strukcja chroni styki przed iskrzeniem przy
po³¹czeniach pod obci¹øeniem.
Drugie z³¹cze przeznaczone do pracy

z†sygna³ami elektrycznymi o†duøej mocy to
Speakon. Po³¹czenia pomiÍdzy zestawami
g³oúnikowymi i†wzmacniaczami za pomoc¹
SpeakonÛw staj¹ siÍ ostatnio úwiatowym
standardem. Z³¹cza te produkowane s¹
w†wersjach cztero- i†oúmiostykowych. Te
pierwsze nadaj¹ siÍ do po³¹czeÒ typu bi-
amping i†bi-wiring a†oúmiostykowe z†powo-
dzeniem moøna stosowaÊ do zasilania ze-
stawÛw wielodroønych. Speakony mog¹
przewodziÊ w†sposÛb ci¹g³y pr¹d o†natÍøe-
niu 20 A RMS, a†w†ci¹gu minuty 40 A†RMS.
Pozosta³e parametry s¹ podobne jak w†przy-
padku PowerConÛw. Oba te z³¹cza s¹ zreszt¹
bardzo podobne do siebie, przed b³Ídnym
pod³¹czeniem (w³oøeniem Speakona w†Po-
werCon lub odwrotnie) zabezpiecza inny
rozstaw naciÍÊ kluczowych.
Nie wszyscy wiedz¹, øe oprÛcz typowo

profesjonalnych z³¹czy fonicznych, jak XLR,
Jack, MiniCon, NanoCon (miniaturowe z³¹-
cza) czy wspomniane Speakony i†PowerCo-
ny, firma Neutrik produkuje bardzo popu-
larne wtyki CINCH (RCA Phono) o†nazwie
Profi. Z³¹cza te maj¹ z³ocone styki, solidn¹
obudowÍ a†ponadto kontakt masy jest ru-
chomy i†wysuniÍty w†ten sposÛb, øe zapew-
nia po³¹czenie masy przed dotkniÍciem pi-
nem sygna³owym. Wobec zacieraj¹cych siÍ,
w†wielu przypadkach, granic miÍdzy sprzÍ-
tem profesjonalnym a†powszechnego uøyt-
ku, wtyki Profi stanowi¹ waøn¹ i†potrzebn¹
propozycjÍ.

profesjonalne złącza foniczne

W†ofercie firmy Cordial, niemieckiego
producenta kabli, wystÍpuje wiele typÛw
kabli g³oúnikowych, mikrofonowych i†wie-
loparowych. Poniøej krÛtka charakterystyka
wybranych produktÛw.
Kabel mikrofonowy typu CMK 222 ma

úrednicÍ zewnÍtrzn¹ 6,4 mm i†wystÍpuje
w†siedmiu kolorach. Jego pojemnoúÊ (miÍ-
dzy przewodami) okreúlana jest na oko³o
120 pF/m a†pojemnoúÊ przewÛd-ekran na
200 pF/m. AmerykaÒska firma BELDEN
produkuje wy³¹cznie dla Cordiala, zgodnie
z†jego specyfikacj¹ kabel CMB 222. Inny
kabel mikrofonowy - CMTOP 222, posiada
doskona³e w³asnoúci czÍstotliwoúciowe (1.0
dB/100 kHz na d³ugoúci 100 m) oraz po-
dwÛjny ekran: oplot owijany miedziany
i†drugi ekran ze specjalnego pÛ³przewodz¹-
cego tworzywa sztucznego. Konstrukcja ta
zapewnia niski poziom szumÛw tego kabla.
Podobny typ kabla to CPK 220 - kabel
krosowniczy o†konstrukcji zbliøonej do
kabla mikrofonowego, jednakøe o†ma³ej
úrednicy 4,7 mm. CPK 220, jak rÛwnieø
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CSP1 (o úrednicy 3,5 mm), mog¹ byÊ
z†powodzeniem wykorzystywane do okab-
lowywania stojakÛw, wykonywania po³¹-
czeÒ wewnÍtrznych w†urz¹dzeniach lub do
uk³adania po³¹czeÒ w†wi¹zce. Do po³¹czeÒ
dwukana³owych wygodnie jest zastosowaÊ
kabel mikrofonowy podwÛjny CMK 422,
w†postaci dwu kabli po³¹czonych zewnÍt-
rzn¹ izolacj¹.
Do zastosowania w†urz¹dzeniach o†wy-

júciach/wejúciach niesymetrycznych ofero-
wane s¹ kable: instrumentalny i†gitarowy.
Oba typy wykorzystuj¹ jako dodatkowy
ekran pÛ³przewodz¹ce tworzywo. Kabel gi-
tarowy wyrÛønia siÍ wyj¹tko-
wo ma³¹ pojemnoúci¹ (70
pF/m), co znikomo
wp³ywa na repro-
dukc jÍ wyso -
kich tonÛw.

Do po³¹czenia zestawÛw g³oúnikowych
mamy do dyspozycji kable p³askie i†wspÛ³-
osiowe. Kable te oferowane s¹ z†øy³ami
o†przekrojach od 1,5 mm2 do 4†mm2. Do
po³¹czeÒ bi-amping lub bi-wiring moøna
wykorzystaÊ kable czteroøy³owe 2,5 i†4†mm2
oraz oúmioøy³owe do ³¹czenia zestawÛw
g³oúnikowych wielodroønych.
Osobn¹ grupÍ stanowi¹ kable wieloparo-

we. Firma Cordial oferuje kable monocore
oraz multicore o†rÛønej iloúci przewodÛw
i†rÛønym wykonaniu ekranu. Multiflex Stu-
dio CMF to kabel o†parach w†bardzo gÍs-

tym, spiralnym ekranie z†link¹ do jego
³atwego ³¹czenia, bardzo dogodny do
zastosowaÒ studyjnych. CMG - (o po-
dwÛjnym ekranie , zewnÍtrzny plecio-
ny) cechuje wyj¹tkowa odpornoúÊ na
zak³Ûcenia. Do wiÍkszych instalacji mo-
g¹ s³uøyÊ kable instalacyjne wieloparo-
we serii CMP i†CMI. CMI posiadaj¹ (op-
rÛcz ekranowania par) podwÛjny ekran
zewnÍtrzny - foliowy i†pleciony, a†wiÍc
jest niezwykle odporny na zak³Ûcenia
zewnÍtrzne. Specjalnie do transmisji syg-
na³Ûw cyfrowych przeznaczone s¹ kable
Multicore Digital AES/EBU CMD oraz
CMH 8.
Rosn¹c¹ popularnoúci¹ ciesz¹ siÍ go-

towe systemy multico-
rowe (Mult icore
Systems) oparte
na kablach wie-
l o p a r o w y c h
o†rÛønej d³ugoú-
ci, oprawionych
z†jednej strony
pÍkiem z³¹czy,
np . t ypu XLR ,

JACK lub z³¹czem wie-
lopinowym, z†drugiej zaú

strony specjaln¹ ìskrzynk¹î
ze z³¹czami tablicowymi lub bÍb-

nem.
Inn¹ grupÍ stanowi¹ gotowe kable

oprawione w†z³¹cza. Wszystkie wyko-
rzystywane z³¹cza foniczne, takie jak:
Jack, XLR lub CINCH s¹ produkcji firmy
Neutrik. Uzupe³nienie oferty Cordiala
stanowi¹ rÛwnieø takie produkty jak:
konwertery impedancji, t³umiki w³¹cza-
ne w†liniÍ czy ìstageboxyî.
Ze wzglÍdu na olbrzymi¹ ofertÍ i†przy-

stÍpne ceny produkty firmy Cordial s¹
interesuj¹c¹ propozycj¹ zarÛwno dla roz-
g³oúni radiowych czy studiÛw nagranio-
wych, jak teø ludzi estrady oraz muzy-
kÛw.
Jacek Sierpiński


