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Dit symbool, dient ter waarschuwing voor
de aan-wezigheid van onafgedekte hoge
Voltage dat voldoende kan zijn om een
kans op schokken te vormen.

Dit symbool, dient  ter waarschuwing voor
belangrijke bedienings- en ondenhouds-
instructies in de bijbehorende literatuur.
Lees de handleiding.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

CAUTION: Om de kans op elektrische schokken te verminderen
wordt het afgeraden om zelf het omhulsel (of
achterkant) te verwijderen. Er bevinden zich daar bin-
nen geen bruikbare onderdelen: voor onderhoud wendt
u zich tot het daarvoor bevoegde personeel.

WARNING:  Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vochtigheid
om de kans op brand of elektrische schokken te
voorkomen.

GEDETAILLEERDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:
Voor het bedienen van het apparaat, dienen alle veiligheids en bedieningsinstructies te worden gelezen.
Instructies Voor Het Bewaren:
Alle veiligheids en bedieningsinstructies moeten zorgvuldig worden bewaard voor latere raadplegingen.
Waarschuwing Voor Oplettendheid:
Alle waarschuwingen op het apparaat dienen in acht te worden genomen.
Op te Volgen Instructies:
Alle bedienings en gebruikersinstructies moeten worden opgevolgd.
Water en Vochtigheid:
Het apparaat mag niet gebruikt worden in de buurt van water (dwz. In de buurt van een bad, wasbak, keuken
aanrecht, wasmachine, in een vochtige kelder of in de buurt van een zwembad.).
Ventilatie:
Het apparaat moet u zo plaatsen, dat de plaats of positie niet storend is voor een juiste ventilatie. Bijvoorbeeld:
het apparaat mag niet geplaatst worden op een bed, een bank of dergelijke oppervlakten, die de ventilatie-
openingen zouden kunnen afsluiten. Het mag ook niet worden geplaatst in inbouw-installaties, zoals een
boekenkast of een afgesloten kast waardoor de luchttoevoer in de ventilatie-openingen wordt belemmert.
Hitte:
Het apparaat moet ver weg geplaatst worden van warmtebronnen zoals radiatoren, thermometers, kachels en
andere apparaten (zoals versterkers), die warmte produceren.
Energiebron:
Het apparaat mag alleen worden aangesloten op de stroomvoorziening van het type dat wordt beschreven in de
bedieningsinstructies of zoals aangegeven op het apparaat zelf.
Randaarding en Polarisatie:
Er dienen voorzorgsmaatregelen te worden genomen, zodat de middelen voor randaarding of polarisatie van
een apparaat niet gebrekkig zijn.
Bescherming van de Electriciteitsdraden:
De electriciteitsdraden dienen te worden vastgelegd, om te voorkomen dat er niet op wordt getrapt of dat ze
worden gebroken door voorwerpen die erop of tegenaan zijn geplaatst.
Speciale attentie dient er worden gegeven aan kabels en stekkers, meervoudige stekkerdozen en het punt van
waar ze uit het apparaat komen.
Schoonmaken:
Het apparaat mag alleen volgens aanwijzingen van de fabrikant worden schoongemaakt.
Periodes van niet in gebruik zijn:
De electriciteitsdraad van het apparaat moet uit het stopcontact worden getrokken, indien het apparaat voor
langere tijd ongebruikt blijft.
Infiltratie van voorwerpen en vloeistoffen:
Men dient ervoor te zorgen dat er geen voorwerpen vallen of vloeistoffen worden gemorst via de openingen. Dit
kan de binnenkant van het apparaat ernstig beschadigen.
Schade die Service Vereist:
Het apparaat moet uitsluitend door professionele servicemensen behandeld worden, wanneer:
- de elektriciteitsdraad of de stekker zijn beschadigd; of
- voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, of vloeistoffen erin zijn gemorst; of
- het apparaat in aanraking is gekomen met regen; of
- het apparaat niet werkt zoals het hoort, of het vertoont een aanmerkelijke verandering in de verrichtingen; of
- het apparaat is gevallen, of het omhulsel is beschadigd.
Controlebeurt:
De gebruiker moet niet meer aan het onderhoud doen, dan is voorgeschreven in de bedieningsinstructies. Al
het andere onderhoud moet worden overgelaten aan professionele servicemensen.

Deze handleiding is auteursrechterlijk beschermd. Elke vermenigvuldiging, resp. nadruk, ook gedeeltelijk, en elke weergave van afbeeldingen, ook in gewijzigde vorm, is alleen toegestaan
met schriftelijke toestemming van de firma BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH. BEHRINGER, ULTRA-CURVE en FEEDBACK DESTROYER zijn geregistreerde
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ULTRA-CURVE PRO DSP8024

1. INLEIDING

De BEHRINGER ULTRA-CURVE PRO is een volledig digitaal geluidsverwerkings-apparaat op basis van DSP
met geïntegreerde 24-bit A/D en D/A converters. De gebruikte DSP, die hoge capaciteiten bezitten, kunnen
alle bewerkingen die u zich kunt indenken in een fractie van seconden uitvoeren. Hierbij beslist alleen de
software over de manier van uitvoering. Met deze hoge flexibiliteit hebben we een reeks functies van de
ULTRA-CURVE PRO kunnen waarmaken, die bij verre de functies van een analogisch grafische equalizer
overtreffen, en dat alles voor een onvoorstelbare prijs.

De BEHRINGER ULTRA-CURVE PRO bezit twee kanalen, die zowel onafhankelijk van elkaar als ook
stereoverbonden gebruikt kunnen worden.

1.1 Voordat u Begint

De ULTRA-CURVE PRO is met zorg verpakt in de fabriek, om zo een veilig transport te verzekeren. Mocht
echter er enige schade zijn aan de verpakking, dan wordt u vriendelijk verzocht om uw apparaat onmiddellijk
aan de buitenkant te onderzoeken op schade.

� Indien er schade is ontstaan, stuur het apparaat dan NIET naar ons terug, maar informeer in
ieder geval eerst uw dealer en het transportbedrijf, gezien anders de garantie ongeldig is.

De BEHRINGER ULTRA-CURVE PRO vereist twee ruimte-eenheden voor het monteren in een 19 inch rek.
Houdt u er alstublieft rekening mee, om 10 cm. inbouwruimte over te houden voor de aansluitingen aan de
achterkant.

Zorg voor voldoende luchttoevoer en plaats de ULTRA-CURVE PRO bijvoorbeeld op vermogensversterkers om
op deze wijze oververhitting van het apparaat te voorkomen.

� Voordat u de ULTRA-CURVE PRO aansluit op het elektriciteitsnet, moet u voorzichtig controleren
of uw apparaat is afgesteld op de juiste voltage!

De elektriciteitsaansluiting wordt volbracht via een stroomkabel voor koud apparaataansluitingen, die samen
met het apparaat wordt geleverd en in overeenstemming komt met de nodige veiligheidsmaatregelen.

� Houdt u er alstublieft rekening mee, dat het apparaat onder alle omstandigheden geaard
moet zijn. Voor uw eigen veiligheid is het ten strengste afgeraden om de aarding van het
apparaat of de stroomkabel te verwijderen of te beschadigen.

De digitale in- en uitvoer (AES/EBU interface) zijn als symmetrieoverdrager uitgevoerd. Het gebruik van
zendapparatuur van hoge kwaliteit garandeert een onverstoorde en spanningsvrij signaalverlenging. De MIDI-
aansluitingen (IN/OUT/THRU) worden via standaard DIN-stekeraansluitingen uitgevoerd. Data transmissie wordt
spanningsvrij uitgevoerd via optoverbindingen.

1.2 Bewerkingselementen

Afb. 1.1: De bewerkingselementen aan de voorkant

1. INLEIDING
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ULTRA-CURVE PRO DSP8024

1 De INDICATOR toont u de gegevens van de verschillende functies van alle relevante parameters van de
ULTRA-CURVE PRO. Dit wordt, respectievelijk in een grafisch georienteerd oppervlak en een
vooringestelde lijst (SET-UP), afzonderlijk in de twee alternatieve bewerkingsmodes EQ en RTA gedaan.
In de SET-UP zijn de toetsen A – D gemerkd met +/- en worden ze gebruikt voor het veranderen van
waarden. In de andere velden zijn ze aan functies verbonden, die in de indicator ernaast getoond worden
(zgn. TESTTOETSEN).

2 MIDI-LED. Toont de ontvangst van MIDI-data.

3 EQ-TOETS. Schakelt de ULTRA-CURVE PRO in equalizermodus. In deze modus kan men gebruik
maken van alle audio verwerkingsfuncties zoals EQ, FEEDBACK DESTROYER, LIMITER en DELAY
(looptijd).

4 RTA-TOETS. Schakelt de ULTRA-CURVE PRO in analysatormodus. Deze biedt alleen maar
meterfuncties en een signaalgenerator. Er vindt geen signaalverwerking plaats.

5 IN/OUT-TOETS. Schakelt de ULTRA-CURVE PRO in het signaaltraject (LED schijnt groen) of uit het
signaaltraject (Bypass, LED blijft onverlicht). Het rood flikkeren van de LED toont DSP-overloop aan en
wordt gebruikt als signaaloverloop. De LED reageert tevens wanneer de in- of uitvoer helemaal correct
zijn, maar in een van beide treed een interne verwerking van overloop op. Wanneer de LED-lichten vaak
rood zijn, dan is het aangeraden om het invoerniveau te verlagen.

6 SET-UP-TOETS. Leidt u naar de set-up menu’s. Hier kunt u de basis aanpassingen, zoals de keuze
van invoer signaalbronnen, frequentiezwaai, paswoord beveiliging, MIDI-configuraties, enz, van het apparaat
bewerken. Door middel van het eenvoudig indrukken van de SET-UP-toets gaat u de EQ- of de RTA set-
up in. Wanneer u de set-uptoets gedurende ongeveer twee seconden indrukt, dan komt u terecht op de
eerste pagina van de algemene opzet.

7 TESTTOETSEN. De toetsen A, B, C, D vindt u aan de linkerkant van de indicator. De functie van deze
toetsen wordt door de gebruikers-software aangegeven en wordt respectievelijk in de indicator weergegeven
door middel van een icoon, aan de rechterkant van de geschikte toets.In hoofdstuk 2 zal iedere icoon
met bijbehorende functie uitgebreid worden uitgelegd. Aan het einde van de tekst kunt u een lijst vinden
over alle gebruikte iconen en twee diagrammen van de menustructuur in de equalizer- en analysatormodus.

8 De CURSORTOETSEN bevinden zich aan de rechterkant van de indicator. Ze worden gebruikt voor:
1. Het selecteren van de filterfrequenties en de hoofdfader (geluidsniveauregelaar) in equalizermodus

(horizontaal).
2. Het veranderen van de versterking van de geselecteerde frequentie (verticaal).
3. Het plaatsen van de metingscursor in analysatormodus (horizontaal).
4. Het kiezen van de opstelling van een programma in beide werkingsmodes (verticaal).
5. Het keuzeveld in het set-upmenu (horizontaal en verticaal).

� Onder alle omstandigheden betekend het weder indrukken van de tegenovergestelde cursor
dat de eerst gebruikte toets wordt versneld.

Afb. 1.2: De elementen aan de achterkant van de ULTRA-CURVE PRO

1. INLEIDING
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ULTRA-CURVE PRO DSP8024

9 ZEKERINGHOUDER/SPANNINGSKEUZESCHAKELAAR. Alvorens het apparaat aan te sluiten, wordt
u vriendelijk verzocht om te controleren dat de weergegeven capaciteit van de voltage overeenkomt met
de voltage van uw stroomvoorziening. Bij het verwisselen van de zekering moet u hetzelfde soort gebruiken.

� Indien u het apparaat met een andere dan de vooringestelde voltagecapaciteit wenst te
gebruiken, dan moet de waarde van de zekering aanpassen (zie TECHNISCHE SPECIFICATIES,
APPENDIX).

10 STROOMAANSLUITING. Gebruikt u alstublieft de bijgeleverde stroomkabel om het apparaat op de
voedingsspanning aan te sluiten, nadat u er zeker van bent dat het de juiste is voor uw speciale
voedingsspanning.

11 Met de VERMOGENSSCHAKELAAR stelt u uw ULTRA-CURVE PRO in werking. Ten opzichte van
bepaalde andere apparaten, is deze aan de achterkant van uw apparaat geplaatst – samen met de
paswoordbeveiliging – om zo verwarringen van de gebruiker te voorkomen ten opzichte van het in EN
buiten werking stellen.

12 SERIENUMMER. Neemt u alstublieft de tijd om ons de garantieregistratie-kaart, geheel ingevuld door
uw dealer, binnen 14 dagen na aankoop toe te sturen. U verliest anders uw aangeboden garantie.

13 AES/EBU IN en AES/EBU OUT (onverplicht). Hier zijn de onverplichte digitale in- en uitgangen van de
ULTRA-CURVE PRO, AES8024, aangebracht.

14 MIDI IN, OUT en THRU. Dit zijn de MIDI-aansluitingen van de ULTRA-CURVE PRO, die een complete
afstandsbediening van de ULTRA-CURVE PRO toestaan.

15 ANALOGE UITGANGEN. Dit zijn de analoge uitgangen van de ULTRA-CURVE PRO. Zij worden als
gebalanceerde XLR- en buscontacten uitgevoerd. De uitgangen geven ook het analoge werkingsignaal
weer, wanneer het uitvoersignaal digitaal gebruikt wordt bij de aangebrachte digitale I/O-optie
(AES/EBU). Beide signalen kunnen parallel gebruikt worden.

16 ANALOGE INGANGEN. Dit zijn de analoge ingangen van de ULTRA-CURVE PRO. Ze worden als
gebalanceerde XLR- en buscontacten uitgevoerd.

17 MIC INGANG. Hier kunt u een ijkmicrofoon aansluiten zoals bijvoorbeeld de BEHRINGER ECM8000.
Hier bevindt zich een vastgestelde phantoomaanvoer van +15 V tussen Pin 2/3 en Pin 1 van de
XLR-fitting.

2. BEDIENING

De BEHRINGER ULTRA-CURVE PRO is een zeer universeel apparaat voor het verwerken en opmeten van
geluid. U moet hierbij kiezen tussen geluidsverwerking of opmeting. Het is mogelijk om beide gelijktijdig te
gebruiken. Hiervoor moet u altijd van de EQ naar de RTA-modus schakelen.

Nadat u de ULTRA-CURVE PRO aanschakelt, wordt het beeldscherm van de equalizer (EQ) of van de analysator
(RTA) in de indicator zichtbaar. Door de EQ of de RTA-toets in te drukken, verandert u naar RTA in EQ-modus
en andersom. Door van de ene modus naar de andere te veranderen, raken de uitgangen van de
ULTRA-CURVE PRO tijdelijk geblokkeerd.

2.1 EQ-Modus

Afb. 2.1: Equalizer hoofdscherm van de ULTRA-CURVE PRO

2. BEDIENING
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ULTRA-CURVE PRO DSP8024

De indicator aan de rechterkant toont een 31 band grafische equalizer en de lichtelijk afzonderlijke hoofdfader
voor het algemene niveau. Daar vlakbij, aan de linkerkant, bevinden zich de iconen voor de testtoetsen, waarmee
u de submenu’s kunt openen.

2.1.1 Het Bedienen van de Grafische Equalizer

De eigenlijk geselecteerde besturingseenheid wordt kenmerkend weergegeven. Om het niveau te veranderen
kunt u gebruik maken van de verticale cursortoetsen en de horizontale cursortoetsen om de fader te selecteren.
Bij het indrukken van een cursortoets verschijnt er een informatiescherm, die de uitgekozen frequentie en de
versterkingszettingen van beide kanalen zowel als het programmanummer en naam weergeeft.

Afb. 2.2: Informatiescherm in grafische EQ-modus

Het informatiescherm verdwijnt indien men gedurende ongeveer 4 seconden geen gebruik maakt van een
cursortoets. Men kan de cursortoetsen als volgt verklaren:

Het eenmalig indrukken van de cursortoets resulteert in een verandering van een enkelstap. De volgende
besturingseenheid wordt gekozen of het niveau wordt verandert naar 0.5 dB. Het vasthouden van de cursortoets
resulteert in een verandering van verschillende stappen. De snelheid blijft constant. U kunt de snelheidsratio
verminderen door het extra indrukken van de tegenovergestelde cursortoets (de eerst ingedrukte toets definieert
de richting).

2.1.2 De Niveaumeter

Door de testtoets A   in te drukken verlaat u het EQ-hoofdscherm en gaat u naar het niveaumetermenu.

Afb. 2.3: Niveaumeter

Met de niveaumeter kunt u het invoer- en uitvoerniveau van de ULTRA-CURVE PRO reguleren. De weerstandsmeter
toont gelijktijdig een massieve streepjescode voor de effectieve waarde (RMS) en een geruite voor het hoofdniveau
(PEAK). De indicator van het hoofdniveau heeft een afkoppeltijd van 20 dB/s om de optische presentatie te
versoepelen. De maximale waarden zijn ingeprent en digitaal weergegeven.

2.1.3 De FEEDBACK DESTROYER

Door de testtoets B   in te drukken verlaat u het EQ hoofdscherm en komt u in het menu van de FEED-
BACK DESTROYER.

2. BEDIENING
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Afb. 2.4: FEEDBACK DESTROYER-indicator

De indicator toont de huidige status van zes volledige parametrische filters van de ULTRA-CURVE PRO
(frequentie, bandbreedte en versterking / verzwakking). Het wordt tevens getoond of ze vastgesteld (UIT) zijn of
als FEEDBACK DESTROYER (AUT of SGL) werken in automatische zoekbewerking. In automatische
zoekbewerking zoekt het audiosignaal van de ULTRA-CURVE  PRO constant voor terugkoppelingssignalen.
Wanneer de terugkoppeling is gevonden, dan zet de ULTRA-CURVE PRO een filter, die in de zoekmodus
draait, op de relevante frequentie en plaatst automatisch een smalle bandsverzwakking. De automatisch gezette
parameters worden continue weergegeven in de indicator.

2.1.4 Signaalvertraging

Door de testtoets C   /  in te drukken wordt de ingebouwde signaalvertraging (optioneel) aan- of
uitgeschakeld. De indicator toont de huidige status:   = UIT, geen vertraging,   = AAN, het signaal is
vertraagd, wanneer de afgestelde vertragingstijd op oneven 0 is gesteld.

De vertragingstijd bevindt zich in de EQ-set-up. Met de vertraging kunt u bijvoorbeeld tijdpad-verschillen tussen
de luidsprekers, die op verschillende afstanden zijn gezet, compenseren.

2.1.5 Equalizeropmaak

Door de testtoets D    in te drukken, of door een cursortoets te gebruiken, verandert de functie van de
testtoets. Dit wordt weergegeven door het veranderen van de iconen. Hiermee kunt u nu bij andere submenu’s
met bijkomende besturingen komen of u kunt belangrijk schakelfuncties uitvoeren.

Afb. 2.5: OPMAAK-menu in equalizer van de ULTRA-CURVE PRO

2.2 Onvertraagde Analysator (RTA)

De geïntegreerde, onvertraagde analysator van de BEHRINGER ULTRA-CURVE PRO staat tertsbandmetingen
toe met een accutaresse van 0.24 dB. U kunt hierbij de indicatorweergave op verschillende manieren aanpassen
aan uw wensen en gewoonten. Door de RTA-toets in te drukken komt u in de RTA-modus.

Afb. 2.6: ANALYSATOR hoofdscherm van de ULTRA-CURVE PRO

2. BEDIENING
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Net als in de equalizer-modus, worden de 31 tertsbanden en het totale niveau, die iets van deze banden is
afgescheiden, in het RTA-menu getoond. Aan de linkerkant vindt u de iconen van de testtoetsen weer. Door
een van de horizontale cursortoetsen te gebruiken en ook door de cursortoets, die omhoog is gericht,te gebruiken
zet u de indicator stil. Tegelijkertijd verschijnt er een kruishaar en het informatiescherm, zoals getoond in figuur
2.7. Door de cursortoets, die omlaag wijst, te gebruiken verdwijnen de kruishaar en het informatiescherm en
gaat de analysator door met werken.

In het informatiescherm worden de exacte waarden van de uitgekozen tertsbanden en het huidige RTA-pro-
gramma getoond. Met de horizontale cursortoetsen kunt u de kruishaar op ieder willekeurige tertsband, of op
algemene waarde-indicator, plaatsen. Hierbij toont de indicator van het informatiescherm de weergave van de
huidige status.

Afb. 2.7: Informatiescherm in RTA-modus

f: de frequentie van de uitgekozen band.

act: het niveau op het moment van stilzetten.

max: het maximum niveau die op deze band bereikt was tot het moment van stilzetten. Het komt overeen met
de waarde van de peak hold-functie in het extramenu (zie EXTRA [tools]).

� De weergegeven niveau’s in de RTA-modus hebben betrekking op het digitale maximum!

PROGRAMMA: toont het huidige RTA-programmanummer (1-10). In tegenstelling tot EQ-programma’s kunnen
RTA-programma’s niet benoemd worden.

Het informatieraam verdwijnt weer, zodra u de cursortoets gedurende 4 seconden ingedrukt houdt, waarbij de
indicator stil blijft staan. Door de RTA-toets nog eens in te drukken, komt de ULTRA-CURVE PRO terug naar
een dynamische weergave.

2.3 Auto Q-Functie

Met de AUTO Q-functie is het mogelijk om de equalizer van de ULTRA-CURVE PRO geheel automatisch af te
stellen om het frequentietraject tot een zekere akoustiek van een ruimte aan te passen. Met behulp van een
parallelmicrofoon neemt de ULTRA-CURVE PRO de invloed van de luidsprekers, zowel as van de akoustieken
in de ruimte, in rekening. Microfoonsoorten met bolkenmerken (ongericht), een in verhouding hoge gevoeligheid
(bv. 10 mV/Pa en >-60 dB) en een zo ver mogelijk lineair frequentiepad, om te verhinderen dat de
verzendingskenmerken van de microfoon niet domineren, hebben meetresultaten die gepast zijn voor
parallelmicrofonen. De BEHRINGER ECM8000 is speciaal ontwikkeld voor dit doel en is bijzonder geschikt
voor een kleurvrije zending en betrouwbare metingen.

U kunt een van de 100 mogelijke equalizerzettingen als een doelcurve voor de AUTO Q-functie definiëren. Het
kenmerk komt dan overeen met de faderpositie van het gekozen programma (de doelcurves van beide kanalen
mogen verschillen). Als u geen programmanummer kiest, wordt FLAT (vlak) weergegeven. Dit betekent dat er
een lineair frequentiepad nodig is.

Met de ULTRA-CURVE PRO heeft u tevens de mogelijkheid om een van de opgeslagen EQ-curves als
correctiecurve te gebruiken voor de analysatormetingen om te compenseren voor fouten in een frequentiepad
van de parallelmicrofoon. De voorwaarde is hierbij echter dat u weet hoe de frequentiepassage van uw microfoon
eruit ziet om de juiste correcties aan te brengen. Als u bijvoorbeeld weet dat de gebruikte telefoon een versterking
van 6 dB heeft in het bereik van 1 – 3 kHZ, dan kunt u heel eenvoudig uw correctiecurve in de EQ-modus stellen
zodat dit bereik gelijkmatig naar 6 dB verzwakt wordt. Stel dat u het linkerkanaal heeft gezet, sla de resultaten
dan gewoon op, onder bijvoorbeeld de naam “Corr.Mic-XY” op de 99ste zetting. In het MIC CORR.-vlak van de
RTA-set-up kunt u nu de programma-opstelling kiezen (in ons voorbeeld 99) en de gekozen pagina (L) met de
+/- toetsen A-D. NONE (geen) betekent dat er geen correcties zijn aangebracht.

2. BEDIENING
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Plaats alle kabelaansluitingen. Zet uw apparaat aan en stel uw parallelmicrofoon op.

Het indrukken van de A-toets   zal de automatische meetroutine van de ULTRA-CURVE PRO veroorzaken.
Hier kunt u, in een submenu, beslissen of u alleen het linker of het rechter of beide kanalen automatisch achter
elkaar wenst te meten.:   linkerkanaal  rechterkanaal,  beide kanalen.Het Het meetproces
begint met het automatisch stabiliseren. U zult dan een gekleurd geluidssignaal horen. Dit is een teken dat
enkelvoudige EQ banden zijn afgesteld. Door de EG-modus te veranderen, komen de meetcurves automatisch
tevoorschijn. Deze kunt u vaststellen en op elke wijze bewaren.

� In tegenstelling tot de individuele banden, zou de gemeten curve gecorrigeerd moeten wor-
den, vooral in een laag frequentiegebied. Dit laat de EQ toe, om zelfs in geval van
basversterkingssignalen of op hogere niveau’s, vervormingsvrij te werken.

� Als u voortijdig wilt stoppen met dit meetproces en de gezette filters wenst te bewaren, druk
dan op de OK-knop.

Wanneer tijdens het meetproces het foutenbericht “NO SIGNAL DETECTED” tevoorschijn komt, dan moet u
de aangesloten parallelmicrofoon controleren. Misschien is de gevoeligheid van de microfoon te laag. In dit
geval moet u een andere microfoon gebruiken of via een externe ontvangstversterker meten.

Het is enorm belangrijk dat u een parallelmicrofoon van hoge kwaliteit tesamen met een lineair frequentiepad
gebruikt. BEHRINGER heeft de ideale partner voor uw ULTRA-CURVE PRO met de extreem lineaire
parallelmicrofoon ECM8000. U moet zorgen voor de juiste plaatsing van uw parallelmicrofoon.

2.4 Algemene Set-up

Het set-upmenu bestaat uit vier schermen. Afhankelijk van welke modus (EQ of RTA) in werking is gesteld
voordat u de SET-UP-toets indrukt, verschijnen er schermen met de juiste functies van de gekozen modus. Als
u de set-uptoets ingedrukt houdt voor meer dan twee seconden, dan bereikt u het derde en vierde scherm met
de gewone basisfuncties. In deze functies is de basisconfiguratie zo afgesteld, dat we hen configuratieschermen
kunnen noemen. De EQ-set-up- en de RTA-set-upschermen zullen in de daarvoor geschikte hoofstukken
besproken worden. Het algemene set-upmenu kan men verlaten door het wederom indrukken van de EQ of
RTA-toets.

Afb. 2.8: Algemene configuratiescherm van de ULTRA-CURVE PRO.

� Wanneer er onverwachts geen signaal is in de uitgang van de ULTRA-CURVE PRO, dan kan dit
zijn veroorzaakt door een foute invoerconfiguratie.

INVOER
Het INVOERgebied stelt vast, of het invoersignaal afgeleid moet worden van de digitale invoer (optioneel) of van
de analoge invoer. Verder kunt u in de analoge modus de aftastfrequentie definiëren. U kunt kiezen tussen
44,1 kHz en 48 kHz (de optionele digitale invoer zal automatisch naar een van deze frequenties en naar de 32
kHz synchronizeren). Door de aftastfrequentie te veranderen blijft de ULTRA-CURVE PRO gedurendeongeveer
1 seconde geblokkeerd, want alle coëfficiënten van de filters moeten herberekend worden.

KIJKHOEK
De KIJKHOEK (viewing angle) regelt de contrastzetting voor de indicator. Het waardegebied is tussen de 0 tot
31. Een tweede mogelijkheid om het contrast af te stellen is het indrukken van de cursortoetsen OP of NEER
met een gelijktijdig ingedrukte SET-UP-toets.

2. BEDIENING
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RTA-VERGRENDELING
Het is onmogelijk om de RTA-modus in te gaan, als de RTA-VERGRENDELING is aangezet. Dit moet het
onvermelde schakelen voorkomen. De RTA-VERGRENDELING mag alleen uitgeschakeld worden wanneer
een meting klaar is of het apparaat, bv. in conjunctie met een andere ULTRA-CURVE PRO, alleen maar
gebruikt wordt voor metingen. (Denk u zich eens in dat u tijdens een geluidsinstallatie gebruikt met de
ULTRA-CURVE PRO erbij en tijdens een concert iemand duwt per ongeluk tegen de RTA-toets. In het ergste
geval ontvangt u het afgestelde meetsignaal – bijvoorbeeld een rose ruis – met een hoog niveau op uw systeem).

VEILIGHEID
De VEILIGHEIDS-functie biedt een effectieve bescherming tegen ongeauthoriseerd gebruik. ONTGRENDELING
(unlock) houdt in dat alle functies bereikbaar zijn, behalve het opslaan van programma’s, voor zo ver zij beschermd
worden door middel van BEVEILIG GEHEUGEN. ONTGRENDELING verhinderd alle aanpassings-parameters
van het apparaat. Het is alleen maar mogelijk om de huidige equalizerzetting weer te geven en de in- en
uitvoerniveau’s met de NIVEAUMETER. De enige manier om veranderingen aan te brengen is via MIDI-com-
mando’s. Voor het oproepen van de VEILIGHEIDS-functie moet u een paswoord inschrijven. Dit kan met
behulp van de cursortoetsen en testtoetsen. Met de testtoets kiest u de letter of teken. De testtoetsen hebben
de volgende functies:

A =  bevestigt het ingeschreven paswoord en stelt de directe VERGRENDELINGsstatus in werking.

B en C =   bewegen de cursor in het paswoord naar links en rechts.

D =  schrapt alle tekenen die al zijn aangebracht.

Het veranderen van de VERGRENDELINGS-status: ga weer naar het SET-UP-menu. Het relevante veld komt
onmiddellijk tevoorschijn en u kunt het paswoord inschrijven. De ULTRA-CURVE PRO gaat dan terug in de
ONTGRENDELINGS-status. Als u tijden het vergrendelen geen paswoord in heeft geschreven, dan hoeft u
alleen maar de OK-toets in te drukken om te ontgrendelen. Vergeet het paswoord niet! Als dit een keer
gebeurd, dan is er maar één mogelijkheid om de ONTGRENDELINGS-status te ontdoen: u moet de
ULTRA-CURVE PRO openen en de batterij tijdelijk verwijderen. Hierna, keren de originele fabriekszettingen
terug bij de eerste keer dat u hem weer in werking stelt. VOORZICHTIG! Door dit te doen verliest u alle
programma’s en uw garantie!

BEVEILIGING GEHEUGEN
BEVEILING GEHEUGEN schakelt over het algemeen de geschreven beveiling voor het programmageheugen
aan en uit. U heeft hier de mogelijkheid tot paswoord-beveiliging zoals eerder genoemd in het hoofdstuk
“BEVEILING”.

EQ LO/EQ HI
Met de EQ LO en de EQ HI kunt u het vlak van het programmageheugen definiëren, die beschermd zal worden
door de BEVEILING GEHEUGEN-functie. EQ LO definieert het laagste en de EQ HI het hoogste
programmanummer van dit vlak. UITschakeling stelt de BEVEILING GEHEUGEN-functie van de equalizer
buiten werking.

RTA LO/RTA HI
Hier heeft u dezelfde regels voor de analysator als beschreven voor de equalizer. Alle SET-Upzettingen blijven
na het uitschakelen van de ULTRA-CURVE PRO bewaard, totdat u ze de volgende keer verandert.

In MIDI-set-up vindt u alle MIDI-zettingen.

Afb. 2.9: MIDI configuratiescherm van de ULTRA-CURVE PRO.

MIDI
De MIDI-functies worden hier aan of uitgeschakeld. De verandering tussen AAN en UIT wordt uitgevoerd door
de +/- toetsen.

2. BEDIENING
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KANAAL
Dit is de zetting voor het MIDI-kanaal. DE MIDI-commando’s van alle kanalen worden in de ONGERICHTE
MODUS ontvangen.

SND GEHEUGENDUMP
Met de +/- cursors kunt u een dump bewerkstellingen. De gehele geheugeninhoud zal verplaatst worden en
kan extern bewaard worden.

RCV GEHEUGENDUMP
Met de +/- toetsen kunt u de ontvangst van MIDI-dump aanschakelen. Hierdoor zal extern bewaarde data
opgeladen worden.

CNTL
Controller-Informatie kan ontvangen en verzonden worden. De eertse Controller-Nummers wordt met de
+/- toets ingesteld. De daarop volgende 64 nummers zijn de Frequenties 20Hz tot 20 kHz en Master als de
linker en dan voor het rechter kanaal.

PROG
Programwissel kunnen verzonden en ontvangen worden. Die wordt door ON en OFF in het Display aangegeven
in ingesteld.

EXCL
Het is mogelijk om Systeem exclusieve data te ontvangen en te versturen. Dit is nuttig voor het communiceren
met de EQ OPZET SOFTWARE, want hierdoor kunnen alle parameters en functies van het apparaat via een
afstandsbediening geregeld worden.

3. INSTALLATIE

De ULTRA-CURVE PRO is met zorg in de fabriek ingepakt, om zo een veilig transport te verzekeren. Mocht er
ondanks dat enige schade aan de verpakking zijn, controleer dan alstublieft onmiddellijk uw apparaat op
externe schade.

� Indien er schade is, stuur het apparaat dan NIET naar ons terug, maar informeer in ieder geval
eerst uw dealer en het transportbedrijf. De garantie kan anders zijn geldigheid verliezen.

3.1 Rekmontage

De BEHRINGER ULTRA-CURVE PRO vereist twee hoogte-eenheden voor het monteren in een 19-inch rek.
Houdt u er alstublieft rekening mee dat u een extra 10 cm. montage-diepte moet overlaten voor de aansluitingen
op de achterkant.

Zorg voor voldoende luchttoevoer en plaats de ULTRA-CURVE PRO bv. niet op stroomversterkers. Dit om
oververhitting van het apparaat te voorkomen.

3.2 Voedingsspanning

Voordat u de ULTRA-CURVE PRO aansluit op het elektriciteitsnet, controleer voorzichtig of uw
apparaat op het juiste voltage is afgesteld! De zekeringhouder, die zich aan de stroomaansluiting bevindt,
heeft 3 driehoekige markers. Twee van deze driehoeken zijn tegenover elkaar geplaatsd. De werkvoltage van de
ULTRA-CURVE PRO is op een waarde afgesteld, die u naast deze markers kunt vinden. Door de zekeringhouder
180o te draaien kunt u deze waarde veranderen. VOORZICHTIG! Dit geldt niet voor de exportmodellen,
die voor de zogenaamde hoofdvoltage van 115 V zijn uitgevoerd!

De stroomaansluiting wordt via de stroomkabel voor koud apparaataansluiting uitgevoerd. Deze kabel wordt
met het apparaat geleverd en komt in overeenstemming met de nodige veiligheidsvoorschriften.

� Houdt u er alstublieft rekening mee dat onder alle omstandigheden, het apparaat geaard
moet zijn. Voor uw eigen veiligheid is het afgeraden om de aarding van de apparaten of de
stroomkabel te verwijderen of onbruikbaar te maken.

3. INSTALLATIE
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� Als het apparaat op een ander werkvoltage is afgesteld, dan moet u de zekeringswaarde
aanpassen! (zie technische specificaties in de bijsluiting).

3.3 Analogische Audio-Aansluitingen

De audio in- en uitgangen van de BEHRINGER ULTRA-CURVE PRO zijn geheel gebalanceerd. Als u de
mogelijkheid heeft om gebalanceerde signaal-leidingen met andere apparaten op te bouwen, dan is het u
aangeraden hiervan gebruik te maken, om zo een maximale en probleemloze signaalcompensatie te bereiken.

� Zorg er alstublieft voor dat de installatie en bewerking van het apparaat onder iedere
omstandigheid, wordt uitgevoerd door gekwalificeerde personen. Tijdens en na de installlatie
moet u altijd zorgen voor voldoende aarding van de gebruiker(s). Elektrostatische ladingen of
zoiets, kunnen effect hebben op de werkingskwaliteit.

Afb. 3.1: De verschillende stekkertypen vergeleken

3. INSTALLATIE
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4. BIJSLUITER

4.1 Het Veranderen Van de Geheugenbatterij

De geheugenbatterij heeft een levensduur van enkele jaren, afhankelijk van de frequentie en duur van het
gebruik. Wanneer de batterijspanning verminderd, dan verschijnt er in de indicator de mededeling:

WARNING: BATTERY LOW.

U moet de eenheid dan zo snel mogelijk terugsturen om de batterij te wisselen. Alleen wij kunnen de batterij zo
verwisselen, dat de opgeslagen programma’s bewaard blijven. Als u de batterij niet vernieuwd, verschijnt er na
enige tijd  de mededeling:

BATTERY EMPTY: MEMORY CLEARED.

Dit verschijnt in de indicator. Alle opgeslagen programma’s zijn dan kwijt! Nieuwe programma’s zullen bij het
uitschakelen van het apparaat verdwijnen. Wanneer u de batterij zelf verwisselt, hou er dan rekening mee dat
bij het openen van het apparaat de garantie ongeldig raakt.

� Schakel het apparaat van de hoofdleiding voor het openen van de behuizing.

� Waarschuwing: Explosiegevaar! De gebruikte Lithium-acummulator mag alleen verplaatst wor-
den door een nieuwe van hetzelfde soort en door de correcte polariteit in acht te nemen (zie
Technische Specificaties).

� Lege batterijen zijn giftig en moeten regelmatig verwijderd worden.

4. BIJSLUITER
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5. TECHNISCHE GEGEVENS

ANALOGISCHE INGANGEN
Aansluitingen XLR- en 6,3 mm buscontacten
Soort HF-rejected, servo-gebalanceerde ingang
Impedantie 50 kOhm gebalanceerd, 25 kOhm ongebalanceerd
Max. Invoerniveau +21 dBu gebalanceerd en ongebalanceerd
CMRR typische 40 dB, >55 dB @ 1 kHz
ANALOGISCHE UITGANGEN
Aansluitingen XLR- en 6,3 mm buscontacten
Soort Electronisch bestuurde servo-gebalanceerde Uitgangstrap
Impedantie 60 Ohm gebalanceerd, 30 Ohm ongebalanceerd
Max. uitvoerniveau +16 dBu gebalanceerd en ongebalanceerd
SYSTEEMDATA
Frequentiepad 20 Hz tot 20 kHz, +/- 0,5 dB
Ruisfactor > 103 dB ongewogen, 22 Hz tot 22 kHz
THD 0,004 % typ. @ +4 dBu, 1kHz, uitvoering 1
Over-speaking < -103 dB, 22 Hz tot 22 kHz
OMLEIDING (BYPASS)
Soort relais, harde omleiding in geval van stroomuitval
INGANG PARALLELMICROFOON
Soort servo-gebalanceerde ingang
Ingangimpedantie 2 kOhm
Nominale invoersniveau -60 dBu tot 0 dBu
Max. invoersniveau +1 dBu
Phantoomvoeding +15 V
DIGITALE INGANG (OPTIONEEL)
Soort AES/EBU zending gebalanceerd
Ingangimpedantie 10 kOhm gebalanceerd
Nominale invoersniveau 3-10 V piek-piek
DIGITALE UITGANG (OPTIONEEL)
Soort AES/EBU symmetrieoverdrager
Uitgangimpedantie 100 Ohm gebalanceerd
Uitvoerniveau 5 V piek-piek
MIDI-INTERFACE
Soort 5-PIN DIN-fitting (IN / OUT / THRU)
Implementatie zie MIDI implementatiekaart
DIGITALE VERWERKING
Convertor 24 bit Sigma Delta
Aftastsnelheid 48 kHz, 44,1 kHz, (32 kHz in geval van AES/EBU optie)
GRAFISCHE EQUALIZER (GEQ)
Soort digitale tertsband-equalizer
Frequentiegebied 20 Hz tot 20 kHz in 31 tertsbanden op opgemaakte ISO Frequenties
Bandbreedte 1/3 octaaf
Werkgebied +16 tot -16 dB in stappen van 0,5 dB (werkelijk response)
PARAMETRISCHE EQUALIZER (PEQ)
Soort 3 onafhankelijke, volledig parametrische filters perkanaal, wisselend verstelbaar

van de FEEDBACK DESTROYER
Frequentiegebied 20 Hz tot 20 kHz, verstelbaar in stappen van 1/60 octaaf
Bandbreedte 1/60 tot 2 octaven, verstelbaar in stappen van 1/60octaaf
Werkgebied +16 tot -48 dB in stappen van 0,5 dB
FEEDBACK DESTROYER (FB-D)
Soort digitale signaalanalysator voor herkenning van FEEDBACK
Filter 3 onafhankelijke, digitale scherpfilters per kanaal, uit tezoeken als vastgestelde

programerende or alsautomatische onderdrukking systeem
voorterugkoppelingen

Frequentiegebied 20 Hz tot 20 kHz, verstelbaar in stappen van 1/60octaaf
Bandbreedte 1/60 tot 4/60 octaven, afhankelijk van deterugkoppelingskarakteristieken
Werkgebied tot -48 dB, afhankelijk van de terugkoppelingssterkte,tijd voor het dempen

van een terugkoppeling 0,5 s. typ.Op 1 kHz

5. TECHNISCHE GEGEVENS
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DIGITALE VERTRAGING
Soort digitale stereovertraging
Max. vertragingstijd 2,5 s. onafhankelijk verstelbaar voor ieder kanaal
Min. resolutie 0,1 ms
Vertragingseenheden seconden, meter, voet
NIVEAUMETER
Soort digitale niveaumeter met simultaan grafische indicatorvan piek- en RMS-

waarden
Inschakeling/uitschakeling (RMS) 60 dB/s
Inschakeling (piek) 1 voorbeeld
Verval (piek) 20 dB/s
RUISGATE
Soort digitale IRC (Interactive Ratio Controle = Interactief

Besturingsverhouding)
Drempel afwisselend van -44 tot -96 dB in stappen van 1 dB
Inschakel/Vrijgave processorgestuurd, afhankelijk van programma
BEGRENZER
Soort Digitale IGC (Interactive Gain Control = Interactief Versterkingsregeling)
Drempel afwisselend van 0 tot -36 dB in stappen van 1 dB
Vrijgave 500 tot 5000 ms in stappen van 250 ms
ONVERTRAAGDE ANALYSATOR
Soort digitale tertsband-analysator
Frequentiegebied 20 Hz tot 20 kHz in 31 tertsbanden op opgemaakte ISO Frequenties
Detectoren piek of RMS
Verval afwisselend 1 s, 250 ms, 65 ms of 15 ms (per 20 dB)
Sinusgenerator verstelbare frequentie van 20 Hz tot 20 kHz in stappenvan 1/60 octaaf,
niveau verstelbaar van 0 tot -48 dB instappen van 0,5 dB
Ruisgenerator Uit te kiezen witte of rose ruis, niveau van 0 tot -48 dB,verstelbaar in
stappen van 0,5 dB
INDICATOR
Soort 240 x 64 aktief dotmatrix afleesscherm
Achtergrondverllichting LED array
Contrast verstelbaar in 32 stappen
GEHEUGENMOGELIJKHEDEN
EQ-programma’s 100 geheugenlocaties bestaande uit alle zettingswaardenvoor GEQ,

PEQ, FB-D en DELAY, zowal asl eenalfanumeriek programmatitel met
12 tekens

RTA-metingen 10 geheugenlocaties
Paswoordbeveiliging 2 niveau’s, geheugenbeveiliging of beveiligingssluiting,beide opgeslagen

door middel van een alfanumeriekpaswoord met 12 tekens.
STROOMTOEVOER
Werkspanning USA/Canada 120 V ~, 60 Hz

UK/Australië 240 V ~, 50 Hz
Europa 230 V ~, 50 Hz
Algemeen exportmodel 100 - 120 V ~, 200 - 240 V ~, 50 - 60 Hz

Stroomverbruik maximum 30 W
Zekeringsratio 100 - 120 V ~: T  630 mA  H

200 - 240 V ~: T  315 mA  H
Batterij Lithium CR 2032, 3 V, 180 mAh
Batterij levensduur ongeveer 3 jaar
AFMETINGEN/GEWICHT
Afmetingen (H*L*B) 3 ½" (89 mm) x 19" (482,6 mm) x 12" (304,8 mm)
Gewicht 5 kg
Transportgewicht 6,6 kg

De firma BEHRINGER doet zijn best om de hoogste kwaliteit te verzekeren. Nodige modificaties worden zonder voorafgaande
mededeling uitgevoerd. Technische data en verschijning van het apparaat kunnen hierdoor verschillen van de gegeven informatie.
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