Gebruikershandleiding
Distro Tiny Power Distributor

Dank u voor uw aankoop van de Distro Tiny Power Distributor van One Control.
De One Control "Distro" is een alles in 1 oplossing om uw pedaal op een stille en
efficiënte manier van stroom te voorzien. Dit apparaat geeft u de mogelijkheid om tot
negen effectpedalen aan te drijven met een stroomverbruik van 2000 mA, inclusief een
aansluiting dat varieert van 12-18v om te experimenteren met je pedalen die op
hogere spanningen kunnen draaien (en een "sag" -knop om te experimenteren met het
verlagen van die spanning). Deze ongelooflijk kleine unit neemt heel weinig ruimte in
op je board, met de mogelijkheid om units aan elkaar te "koppelen" voor extra
stroomvereisten, zoals het aansturen van 18 pedalen! U kunt veel standaard 9v midden
negatief voedingen gebruiken om de Micro Distro van stroom te voorzien, maar we
raden onze EPA-2000 adapter met hoge capaciteit aan voor de beste resultaten. Bekijk
de slanke en sexy CNC-bewerkte aluminium behuizing, die ongelooflijk duurzaam en
extreem compact is. Onze unit is stil, efficiënt en geeft zeer weinig warmte af, zelfs
wanneer deze gedurende lange tijd wordt gebruikt, en is ook ontworpen om zo stil
mogelijk te zijn om zo min mogelijk ruis in uw kostbare signaalketen te brengen. En
voor het geval je het op een slecht stroomcircuit aansluit, is de Micro Distro ontworpen
om je board te beschermen tegen overbelasting. Kies voor de Micro Distro Solo of ga
helemaal voor het volledige pakket met de Micro Distro All in One Pack - die u de
oerdegelijke EPA-2000 voeding biedt en 4 verschillende lengtes van stroomkabels (9 in
totaal) zodat u uw hele board kunt bedraden en voeden!

DC 9V IN:
5.5x2.1mm DC jack, sluit hier DC9V, negatieve midden voeding aan.
DC 9V OUT:

Totaal acht DC 9V-uitgangen, 5,5x2,1 mm, negatief midden, de absolute max.
uitgangsstroom van elke uitgang is 2000mA. De totale max. uitgangsstroom van acht
uitgangen is 2000mA.
12-18V SAG:
Deze voert een instelbaar DC-spanningsbereik uit van 12 ~ 18V, volledig tegen de klok
in is 12V. De max. uitgangsstroom is 50mA, 5,5x2,1 mm, negatief midden.

Link Feature:
LINK Feature: sluit DISTRO units aan om tot 17 effectpedalen te voeden,
Elke 9V-uitgang kan worden aangesloten op de DC 9V-ingang van een andere Distro
om 17 pedalen van stroom te voorzien.

•

-

Aanbevolen voeding: EPA-2000 (niet inbegrepen)

Specificaties

uitgangen:
• DC9V x 8
• DC12V~18V x1

• Gewicht: 127 g/ 4.48 oz
• Afmeting: 100 (B)mm x 39(D) mm x 25 (H) mm / 3.94” x 1.54” x 0.98”

