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A DI-boksz segítségével közvetlenül levehetők a nagy impedanciájú, aszimmetrikus jelek, 
például a gitár és a gitárerősítő között. Erről a ponttól a jelek közvetlenül betáplálhatók egy 
keverőpultba. 

Aktív és passzív DI-boksz egységeket különböztetünk meg. A passzív DI-boksz olcsóbb, 
viszont teljesítménye nagymértékben függ annak a berendezésnek az impedanciájától, amelyre 
csatlakoztatjuk. Amikor az impedancia a keverőpult végen változik, ugyanez történik a DI-boksz 
bemeneténél mérhető impedanciával is. A passzív DI-boksz csak akkor működik megfelelően, 
ha a csatlakoztatott berendezés impedanciája pontosan meg van határozva (nagy a 
bemenetnél, kicsi a kimenetnél). 

Ezzel szemben az aktív DI-boksz egységekre nem érvényesek ezek a korlátozások, mivel a 
bemenetre betáplált jelet egy erősítő pufferezi. A DI20 bemeneti impedanciája rendkívül nagy. 
Nem befolyásolja a hangforrást és egyáltalán nincs hatással a DI-bokszon átáramló jelekre. 
A kimeneti impedancia szimmetrikus és nagyon kicsi, így a jel sokkal kevésbé érzékeny a zajok 
felszedésére. 

 A hangsugárzók tönkremenetelének megelőzése érdekében először a DI-bokszot, 
majd a megfelelő csatornát kell csatlakoztatni. Ugyanez érvényes, ha átkapcsolunk 
az akkumulátoros és fantom tápellátás között. 

1. KEZELŐSZERVEK 

 

1.1. ábra: A DI20 kezelőszervei 



         DI20               

 3

 

 1  A CH.1 IN bemenet szolgál az aszimmetrikus és szimmetrikus jelek csatlakoztatására az 
1. csatornára. 

 2  A CH.1 OUT a mikrofonszintű kimenet az 1. csatornára. 

 3  A CH.2 IN bemenet használható az aszimmetrikus és szimmetrikus jelek csatlakoztatására 
a 2. csatornára. A LINK módban (lásd  6 ) ez a csatlakozó kimenetként működik, és 
közvetlenül küldi el a jelet az 1. csatornáról. 

 4  A CH.2 OUT a mikrofonszintű kimenet a 2. csatornára. A LINK módban (lásd  6 ) ez a 
csatlakozó szolgál a jelek közvetlen elküldésére az 1. csatornáról. 

 5  A csillapításkapcsolókkal (ATTENUATION) jelentősen megnövelhető a DI20 üzemelési 
tartománya a nagy impedanciájú mikrofon vagy gitár alacsony jelszintjétől egészen a 
gitárerősítő hangsugárzó-csatlakozókig. 20 dB és 40 dB csillapítás között választhatunk. 

 Az ATTENUATION kapcsolót csak akkor használjuk, ha biztosak vagyunk abban, 
hogy a DI20 van túlterhelve és nem a keverőpult-előerősítő. Mindig a lehető 
legkisebb csillapítást használjuk a lehető legjobb jel-zaj arány eléréséhez. 

 6  A MODE kapcsolóval választhatunk a DI20 üzemmódjai között. A 2-CH módban két 
független jel csatlakoztatható az 1-es, illetve a 2-es csatornára. A LINK módban a 
DI-boksz jelelosztóként működik: a jel az 1-es csatorna bemenetére táplálható be, majd 
elosztható két szimmetrikus (az 1-es és 2-es kimeneteken) és egy aszimmetrikus jellé (a 
CH.1 OUT kimeneten). Az aszimmetrikus jel csatlakoztatható például egy további 
erősítőre. 

 Ha csöves erősítőt csatlakoztatunk a DI20 bemenetére, akkor ne feledkezzünk meg 
arról, hogy megfelelő terhelőellenállást kell bekötni (pl. hangsugárzót) a CH.1 OUT 
(LINK MODE) aljzatra. 

 7  A BATTERY gombbal aktiválhatjuk az akkumulátoros üzemmódot. Ha a DI20 fantomtápra 
van csatlakoztatva, akkor állítsuk az akkumulátoros üzemmód kapcsolóját az OFF 
pozícióba. Az OFF pozícióba történő beállítás alatt esetleg rövid sípoló hang hallható. Ez 
teljesen normálisnak tekinthető, tehát nem hiba. Az akkumulátorkapcsolót azonban soha 
ne kapcsoljuk át, ha erősítő van csatlakoztatva a készülékhez. Az akkumulátoros 
üzemeléshez kereskedelmi forgalomban kapható 9 V-os, 6LR61 típusú elemre szükség. 

 8  A GROUND kapcsoló használatával a bemenet és kimenet földelése teljesen 
elválasztható. Attól függően, hogy hogyan van földelve az a berendezés, amelyre ezt az 
egységet csatlakoztattuk, a kapcsoló használatával csökkenthetők a búgási zajok vagy a 
földelési hurkok. 

 Soha ne csatlakoztassuk a 2-es és 3-as tűt az 1-es tűre, és soha ne kössük le az 
árnyékolást az 1-es tűről, mivel ilyen esetben a készülék nem működtethető a 
fantomtáppal. 
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2. ALKALMAZÁSI PÉLDÁK 

2.1. Basszusgitár csatlakoztatása 

 

2.1. ábra: Gitár  DI-boksz  Gitárerősítő/keverőpult 

A fenti ábra a DI-boksz standard alkalmazását mutatja be. A gitárerősítőbe aszimmetrikus, míg 
a kerevőpultra (LINK mód) szimmetrikus jelet táplálunk be. Ez az alkalmazás különösen akkor 
előnyös, ha a készüléket basszusgitárra csatlakoztatjuk, mivel csak kevés mikrofon képes a 
nagy jelszintű kisfrekvenciás hangok felszedésére. 

2.2. Billentyűs hangszer, DJ-keverőpult stb. kimeneti jeleinek 
konvertálása 

 

2.2. ábra: DJ keverőpult  DI-boksz  Keverőpult 

Ez a konfiguráció akkor ajánlott, ha olyan DJ keverőpultot vagy egyéb jelforrást használunk, 
amely aszimmetrikus vonalszintű jelet továbbít. Ezen kívül, ha külön monitorjelre van szükség, 
akkor a vonalszintű jel elküldhető egy másik erősítőre. 
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3. MŰSZAKI JELLEMZŐK 
 

Frekvenciamenet     10 Hz és 70 kHz között (-3 dB) 

Zajszint       -100 dBu 

Torzítás       < 0,014% (1 kHz, 0 dBu IN) 

Bemeneti impedancia    > 250 kΩ 

Terhelési impedancia    > 600 Ω 

Bemenet       1/4" monó jack 

Kimenet       XLR szimmetrikus 

Maximális bemeneti szint    +12/+32/+52 dBu 

Tápáramellátás 

Fantomtáp      18 V DC és 48 V DC között 
Akkumulátor      9 V, 6LR91 
Méretek       150 mm x 130 mm x 60 mm 
Tömeg       kb. 650 gramm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A BEHRINGER cég folyamatosan törekszik a legmagasabb minőségi szintet fenntartani. Szükség esetén külön 
tájékoztatás nélkül módosításokra kerülhet sor. A műszaki adatok és az egység külső megjelenése ezért eltérhet az 
itt szereplő táblázatok, illetve ábrák tartalmától. 


