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Introductie

Audio oplossingen voor woningen en kantoren zijn er volop, echter worden deze systemen
meestal zichtbaar opgesteld in de ruimte waarin ze gebruikt worden.
Trivum bied in tegenstelling tot deze zichtbare systemen audio oplossingen, die zich volledig
laten onttrekken aan het zicht, door deze te plaatsen in elektroverdelers en/of andere
ruimtes, waarin de techniek van een gebouw tezamen komt.
Ondanks dat Trivum de producten in vele bouwvarianten aanbied, is er met alle producten
een synergetisch audiosysteem samen te stellen d.m.v. het t3OS systeem.
Uiteraard kunnen de producten ook desgewenst solo worden ingezet.
De Trivum t3OS flexibiliteit bied standaard o.a.:
• Omvangrijke keuze in apparatuur voor o.a. 19”, DIN rail en wandmontage.
• Overal dezelfde grafische interface op o.a. de Trivum TouchPads, Apple IOS / Android
apparaten en webbrowsers.
• Bijzonder overzichtelijke en eenvoudig in te regelen via de uitgebreide
configuratieomgeving.
• Standaard zeer omvangrijke native KNX ondersteuning voor bediening van uw apparatuur.
• En nog veel meer………..
Trivum Technologies GmbH is een 100% Duitse fabrikant, welke al ruim 15 jaar actief is met
het ontwikkelen en produceren van kwalitatieve en hoogwaardige audio producten.

Achim Schlumpberger,
Oprichter en CEO Trivum Technologies GmbH

FLEX-Line series

De Flex-Line series van Trivum kenmerken zich door de veelzijdige inzetbaarheid in uw
MultiRoom Audio omgevingen.
Afhankelijk van de gekozen uitvoering, sluit u eenvoudig uw bestaande audio en/of video
producten aan en maakt u van deze bestaande producten een onderdeel van uw gehele
MultiRoom omgeving.
De diverse vormen behuizingen van de FLEX-Line modules, zijn gemaakt van duurzaam
plaatstaal en zijn eenvoudig losstaand, tegen de wand of in een 19”rack te monteren.

Alle FLEX-Line modules worden geleverd inclusief :
-

t3OS systeem.
Native KNX koppeling over IP.
Complete web gebaseerde (HTML5) bedieninterface voor uw gehele KNX en Trivum
installatie.
Open API voor integratie en aansturing met andere systemen.

FLEX-Line series

Specificaties SC311m (leverbaar 5-2022) :
1 x Ingebouwde 44.1kHz 24Bit streamsource. (MP3, AAC, FLAC, M4A, WMA, WAV, ALAC)
1 x FM / DAB tuner.
1 x Bluetooth ontvanger
1 x RJ-45 Netwerk aansluiting.
1 x Geïntegreerde versterker 1x30Watt (4 Ω) 4xStereo
1 x Line Input digitaal. (TOSlink)
1 x Lijn Uitgang.
1 x Lijn Ingang.
1 x USB-C trivum AudioBus input
1 x USB-C trivum AudioBus output
1 x IF Antenne aansluiting t.b.v. DAB+ / FM
1 x SMA antenne aansluiting voor WLAN / Bluetooth
2 x Trigger uitgangen.
1 x cloverleaf ingang voor netspanning (voeding geïntegreerd)
Afmetingen
Behuizing

: 218 mm x 41 mm x 127 mm (BxHxD)
: Staal

Specificatie wijzigingen onder voorbehoud !

FLEX-Line series

Specificaties SC340 :
4 x Ingebouwde 44.1kHz 24Bit streamsources. (MP3, AAC, FLAC, M4A, WMA, WAV, ALAC)
4 x Geïntegreerde versterkers 8x30Watt (4 Ω) 4xStereo.
1 x RJ-45 Netwerk aansluiting.
1 x Losse 19vdc voedingseenheid. (meegeleverd)
Afmetingen
Behuizing

: 160x40x244mm (BxHxD)
: Staal

Specificatie wijzigingen onder voorbehoud !

FLEX-Line series

Specificaties SC344m :
4 x Ingebouwde 44.1kHz 24Bit streamsources. (MP3, AAC, FLAC, M4A, WMA, WAV, ALAC)
4 x DAB+/FM tuner.
4 x Line ingangen.
4 x Line uitgangen. (voor o.a. subwoofers en/of extra versterking)
2 x USB-C trivum AudioBus inputs
4 x USB-C trivum AudioBus outputs
4 x Geïntegreerde versterkers 8x30Watt (4 Ω) 4xStereo.
1 x RJ-45 Netwerk aansluiting.
8 x Trigger uitgangen.
1 x IF- aansluiting voor DAB+/M antenne.
1 x OLED status display
2 x 19” houders voor montage aan voor of achterzijde !
1 x cloverleaf ingang voor netspanning (voeding geïntregeerd)
Afmetingen
Behuizing

: 435 mm x 65 mm x 254 mm (BxHxD)
: Staal

Specificatie wijzigingen onder voorbehoud !

REG-Line series

De REG-Line series van Trivum worden naadloos opgenomen in uw verdeelinrichtingen en
voorzien volledig in uw residentiele en/of utiliteit MultiRoom audio oplossingen
De eenheden zijn voorzien, afhankelijk van uitvoering, van een DAB+ / RDS radio,
Streamsource audio en Line In/Outputs.

Alle REG-Line modules worden geleverd inclusief :
-

t3OS systeem.
Native KNX koppeling over IP.
Complete web gebaseerde (HTML5) bedieninterface voor uw gehele KNX en Trivum
installatie.
Open API voor integratie in andere (vreemd) systemen.
Kunststof DIN-rail behuizingen

REG-Line series

Specificaties RP311-v2 :
1 x Ingebouwde 44.1kHz 24Bit streamsource. (MP3, AAC, FLAC, M4A, WMA, WAV, ALAC)
1 x FM / DAB+ tuner.
1 x RJ-45 Netwerk aansluiting.
1 x Geïntegreerde versterker 2x30Watt Class D (4 Ω) 1xStereo.
1 x Lijn ingang Stereo via 3.5 jack connector.
1 x Antenne aansluiting t.b.v. FM radio via aansluit terminal.
1 x 24vdc terminal voor externe (niet meegeleverd) voeding van minimaal 4A.

Afmetingen
Behuizing

: 102mm 6-TE
: Kunststof

Specificatie wijzigingen onder voorbehoud !

REG-Line series

Specificaties RP321 :
2 x Ingebouwde 44.1kHz 24Bit streamsource. (MP3, AAC, FLAC, M4A, WMA, WAV, ALAC)
1 x FM / DAB+ tuner.
1 x RJ-45 Netwerk aansluiting.
2 x Geïntegreerde versterker 4x30Watt Class D (4 Ω) 2xStereo.
2 x Lijn ingang Stereo via 3.5 jack connector.
1 x Antenne aansluiting t.b.v. FM radio via aansluit terminal.
1 x 24vdc terminal voor externe (niet meegeleverd) voeding van minimaal 4A.

Afmetingen
Behuizing

: 138mm 8-TE
: Kunststof

Specificatie wijzigingen onder voorbehoud !

REG-Line series

Specificaties RP341-v2 :
4 x Ingebouwde 44.1kHz 24Bit streamsource. (MP3, AAC, FLAC, M4A, WMA, WAV, ALAC)
1 x FM / DAB+ tuner.
1 x RJ-45 Netwerk aansluiting.
4 x Geïntegreerde versterker 8x30Watt Class D (4 Ω) 4xStereo.
1 x Lijn ingang Stereo via 3.5 jack connector.
1 x Antenne aansluiting t.b.v. FM radio via aansluit terminal.
1 x 24vdc terminal voor externe (niet meegeleverd) voeding van minimaal 8A.

Afmetingen
Behuizing

: 159mm 9-TE
: Kunststof

Specificatie wijzigingen onder voorbehoud !

REG-Line series

Specificaties RA410v2 :
1 x Geïntegreerde Class-D versterker 2x40Watt (8 Ω) 1xStereo.
1 x Lijn Ingang Stereo ongebalanceerd via jack ingang
1 x Volume regeling 0-10V.
1 x Stuur ingang.
1 x 24vdc terminal voor externe (niet meegeleverd) voeding van minimaal 4A.

Afmetingen
Behuizing

: 54mm 3-TE
: Kunststof

Specificatie wijzigingen onder voorbehoud !

TouchPads

Trivum TouchPads zijn speciaal ontwikkeld voor het bedienen van uw Trivum audiosystemen en
uw KNX gebouw automatisering.
De fraaie TouchPads zijn eenvoudig te integreren met een minimum aan kennis.
Daarnaast bezitten alle TouchPads een Webserver voor de bediening van uw KNX installatie met
mobiele apparaten.

Alle TouchPads worden geleverd inclusief :
-

t3OS systeem.
Native KNX koppeling over IP.
Complete web gebaseerde (HTML5) bedieninterface voor uw gehele KNX en Trivum
installatie.

De Trivum TouchPads dienen te worden gevoed met een PoE spanning.
Voor deze voeding dient men zelf, vanuit de netwerkomgeving, zorg te dragen!

TouchPads

Specificaties TP-7 :
- Leverbaar met een blank of zwart geanodiseerd aluminium rand
- Alleen geschikt voor inbouw. *
1 x PoE Netwerk aansluit terminal. **
1 x 7 inch. capacitief touchpanel met een resolutie van 1024 x 600.
Afmetingen
Behuizing

: 176 mm x 110 mm x 11 mm (front)
: Aluminium

* Speciale inbouw behuizing noodzakelijk voor montage. Art.nr.500016
** Om het paneel te voorzien van spanning, is een losse PoE injector of een PoE switch
noodzakelijk. Deze dient te voldoen aan de IEEE 802.3af standaard.

Specificatie wijzigingen onder voorbehoud !

Inbouw speakers

Trivum bied naast het uitgebreide pakket aan muziekspelers ook kwalitatief hoogwaardige
inbouw luidsprekers aan.
De speakers hebben een zeer degelijke bouwvorm en zijn veelzijdig toepasbaar in combinatie
met Trivum audio systemen maar uiteraard ook in combinatie met overige audioproducten.

Alle Trivum Speakers worden geleverd inclusief :
-

Ronde en vierkante speakerafdekkingen. (wit)
Boormal.
Montage handleiding.

Inbouw speakers

Specificaties SCW165 :
-

Woofer diameter
Tweeter (dome) diameter 25 mm
Max. vermogen
Gevoeligheid
Frequentiebereik bij -3

165 mm

-

Inbouwdiameter
202 mm
Inbouwdiepte
80 mm
Diameter ronde grille
233 mm
Afmeting vierkante grille 232 x 232 mm

160 Watt @ 8Ω piek.
92 dB/W
58 Hz–21 kHz

De SCW165 speakers worden altijd per set van 2 stuks geleverd !

Specificatie wijzigingen onder voorbehoud !

Inbouw speakers

Specificaties CW130-S :
-

Woofer diameter
Tweeters (dome) diameter
Max. vermogen
Gevoeligheid
Frequentiebereik bij -3

130 mm
2 x 20 mm
2 x 75Watt @ 8Ω piek.
90 dB/W
61 Hz–20 kHz

-

Inbouwdiameter
178 mm
Inbouwdiepte
83 mm
Diameter ronde grille
200 mm
Afmeting vierkante grille 200 x 200 mm

De SCW165-S speaker wordt altijd per stuk geleverd !

Specificatie wijzigingen onder voorbehoud !

Accessoires

Speciale inbouw huis voor de Trivum TouchPads.
Specificaties inbouw behuizing touchpads :
1 x Inbouw behuizing incl. stelschroeven.
Afmetingen
Materiaal

: 116 x 83 x 44 mm (BxHxD)
: Metaal

Specificatie wijzigingen onder voorbehoud !

Informatie :
Trivum Audio wordt in Nederland exclusief vertegenwoordigd door :

Necto Systems BV
Monitorweg 48
1322 BJ Almere
The Netherlands
Tel:+ 31 (0)36 5498475
E-mail: info@nectos.nl
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