Een geluidssysteem dat elke kamer met
kristalheldere muziek vult en ongeëvenaarde
prestaties, flexibiliteit & eenvoud biedt:
het is mogelijk.

asano
hifi audio
op jouw maat
Asano is het high-end multiroom audiosysteem
van Basalte. Het integreert naadloos met
KNX domotica en is ontwikkeld voor elk type
project, groot of klein. Asano biedt uitstekende
geluidskwaliteit in een complete, flexibele en
betrouwbare oplossing.
Het resultaat is een performant, bekabeld systeem
met modulaire opbouw: volledig op uw maat en
zonder een maximum aantal zones.

Synchroniseer eigen muziek naadloos met
Asano. Geniet daarnaast van de geïntegreerde
internetradio en muziekstreamingdiensten om zo
overal jouw favoriete muziek te spelen: verschillend
per kamer of overal hetzelfde nummer.
Gebruik de app en compatibele KNX bedieningen
om overal gemakkelijk jouw muziek te bedienen:
waar en wanneer jij het wil.
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P1
N1
A3
S4
M4
P4

asano
every room, your music
Het Asano multiroom audiosysteem bestaat
uit kwalitatieve audioproducten, waaronder de
muziekserver, versterkers en integratiemodules.
Met de P1-P4-M4 multiroom stereoversterkers
breng je kristalheldere audio in jouw kamers.
Verbind extra versterkers om nieuwe audiozones
toe te voegen. Je kan zelfs externe versterkers
integreren met de A3 uitgangsmodule.

Daarnaast kan je ook elke mogelijke audiobron
toevoegen door ze te verbinden met de versterkers
of N1 input module: van jouw Cd-speler en
smartphone tot jouw favoriete streamingdiensten
en radiozenders.

Ga je naar een andere kamer en wil je verder
luisteren, dan kan dit met het grootste gemak én
steeds volledig synchroon doorheen alle kamers.
Ontdek meer over de modulaire opbouw
en opties Ü

Nog interessanter is wanneer je dit allemaal kan
combineren in 1 apparaat. Met de S4 muziekserver
en bijhorende app heb je alle muziek ter wereld
beschikbaar, klaar om te beluisteren waar en
wanneer jij het wil.
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asano
professionele
geluidskwaliteit
in jouw project
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Asano is een decentraal, bekabeld systeem met
modulaire opbouw. Er is geen centrale masterunit
waarop alle luidsprekers en bronnen aangesloten
worden. In plaats daarvan kunnen bronnen en
versterkers overal vrij geplaatst worden, waardoor
er veel minder bekabeling nodig is. Zo vermijd je
ook dat een uitval van de masterunit zorgt voor
een algemene panne in het systeem.
CobraNet is de professionele standaard voor
audiodistributie en het vormt de kern van Asano.
Deze stevige en betrouwbare technologie
transporteert ongecomprimeerde digitale audio
over een toegewijd ethernetnetwerk. Zo werd
het wereldwijd al gebruikt in stadions, concertgebouwen en zelfs op liveoptredens.

Door goedkopere CAT5e-kabels te gebruiken
transporteert CobraNet audio over langere
afstanden zonder storingen of signaalvermindering.
Hierdoor wordt kwalitatieve audio
synchroon afgespeeld in alle kamers.
		
Welkom thuis...

Meer over de integratie van Asano in
KNX domotica Ü

perfect

asano
een perfect
geïntegreerde
oplossing voor
KNX systemen

Asano integreert naadloos in KNX, de wereldwijde
standaard voor domotica. Multiroom audio
integreren in KNX was nog nooit zo eenvoudig,
flexibel en veelzijdig.
Gebruik KNX-bedieningen om jouw muziek te
selecteren en gemakkelijk volume etc. aan te
passen. Daarnaast kan je ook muziek meenemen
in KNX-sferen. ‘s Ochtends opstaan met jouw
favoriete afspeellijst was nog nooit zo toegankelijk.
Met de overbruggingsfunctie is het mogelijk om
onmiddellijk over te schakelen naar een prioritaire
bron, zoals een alarm of intercombericht. Na een
overbrugging keert de audiozone zachtjes terug
naar de vorige status.

Met de geïntegreerde partymodus speelt de
muziek in alle geselecteerde kamers, perfect
synchroon, zoals één groot systeem. De
geïntegreerde equalizer helpt je tenslotte om de
muziek perfect af te stellen in elke kamer.

Ontdek de muziekserver, versterkers en integratiemodules op de volgende pagina’s Ü
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asano

S4

S4 biedt 4 digitale audiostreams voor directe
integratie in Asano. Elke stream wordt toegekend
aan een individuele gebruiker, ideaal om jouw
eigen muziek altijd beschikbaar te hebben in elke
ruimte.

Verbind externe toestellen zoals een Cd- of
platenspeler met Asano en selecteer ze als bron
in de app. Gebruik de digitale S/PDIF uitgang om
een externe (surround) versterker toe te voegen als
nieuwe audiozone in Asano. Gebruik vervolgens
de app om ook hier het volume etc. te bedienen.

Synchroniseer jouw muziekbibliotheek en iTunes®
afspeellijsten via USB of netwerkdrive (NAS). De
internetverbinding laat je daarnaast ook genieten
van internetradio en muziekstreamingdiensten.
(inclusief Spotify en Deezer).

De 19” rack mount is optioneel verkrijgbaar (719-05).

Speel muziek in één kamer of verschillende kamers
tegelijk, volledig synchroon.

Ga verder naar volgende pagina om meer te weten
te komen over de functionaliteiten Ü

Integreer S4 direct in KNX-domotica en bedien het
via KNX-schakelaars, sferen etc.

muziekserver
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asano

S4

De intuïtieve Asano Music app voor iOS en
Android biedt dezelfde gebruiksvriendelijkheid
waar Basalte bekend om is. De gebruikersomgeving
is netjes ingedeeld om gemakkelijk belangrijke
functies te bedienen: muziek in- en uitschakelen,
volume bedienen en favorieten selecteren.
In grote projecten met veel kamers is het overzicht
bewaren een grote uitdaging. S4 laat je toe om
alle audiozones te organiseren volgens verdieping of per categorie, zoals ‘gastenkamers’ en
‘kinderruimtes’.

Groepeer kamers in een nieuwe zone om deze
allemaal tegelijkertijd te bedienen, alsof het om
maar 1 kamer gaat.
Daarnaast kan je ook gebruikersprofielen
aanmaken met individuele beperkingen voor
bepaalde bronnen, audiozones en alarmen. Zo
kan je voor gasten bijvoorbeeld kiezen welke
muziek in welke kamers beschikbaar is.

muziekserver
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asano

M4

Asano M4 is een stereoversterker voor 4 zones
die verbonden zijn via een netwerk. Daarnaast
biedt het 1 analoge en 1 digitale ingang voor
audiobronnen.
M4 wordt enkel gebruikt in combinatie met de
S4 muziekserver en wordt volledig bediend via
CobraNet en de app bij de S4.
Voor een superieure audiokwaliteit maken alle
zone-uitgangen gebruik van 2x80W ICEpower®versterkers.

ingangen, wordt deze onmiddellijk beschikbaar
voor alle zones van het Asano-systeem.
Alle ingangen hebben automatische signaaldetectie om een zone in te schakelen.
Gebruik de geïntegreerde KNX compatibiliteit
van S4 om M4 te integreren in een KNXdomoticasysteem.
Gebruik de geïntegreerde meldingsfunctionaliteit
om eigen geluiden in te stellen als deurbel,
waarschuwing, alarm…

Geavanceerde DSP-verwerking biedt 5-bandequalisatie met bas- en hoge-tonenregelaar.

De 19” rack mount is optioneel verkrijgbaar (719-05).

Als een bron wordt aangesloten op één van de

Vind alle specificaties op pagina 39.

4 zoneversterker
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asano

P1

Asano P1 is een stereoversterker voor 1 zone met
2 ingangen voor analoge bronnen: ideaal om een
extra stereozone toe te voegen in jouw project.
Asano P1 kan ook worden geconfigureerd voor
2 volledig onafhankelijke monozones in kleinere
ruimtes zoals een dressing of badkamer.
Voor een superieure audiokwaliteit beschikt Asano
P1 over 2x125W ICEpower ®versterkers.

detectie om een zone in te schakelen of KNXcommando’s te activeren.
Geavanceerde DSP-verwerking biedt bas- en
hoge-tonenregelaar en de keuze uit 8 verschillende
programmeerbare EQ-instellingen.
P1 wordt volledig geconfigureerd en bediend
met KNX. Netwerkconfiguratie is overbodig. Het
volstaat om de versterker aan te sluiten op KNX en
een standaard ethernetswitch.

Verder biedt Asano P1 de mogelijkheid om een
actieve subwoofer aan te sluiten.
Als een bron wordt aangesloten op één van de
ingangen, wordt deze onmiddellijk beschikbaar
voor alle andere zones van het Asano-systeem.
Alle ingangen hebben automatische signaal-

Vind alle specificaties op pagina 39.

zoneversterker
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asano

P4

Asano P4 is een stereoversterker voor 4 zones
met 4 ingangen voor analoge bronnen.
Gebruik een P4 per 4 ruimtes en combineer met
andere Asano-componenten om het systeem
volledig af te stemmen op uw totaal aantal
gewenste zones.
Voor een superieure audiokwaliteit maken alle
zone-uitgangen gebruik van 2x125W ICEpower ®versterkers.

Als een bron wordt aangesloten op één van de
ingangen, wordt deze onmiddellijk beschikbaar
voor alle zones van het Asano-systeem.
Alle ingangen hebben automatische signaaldetectie om een zone in te schakelen of KNXcommando’s te activeren.
P4 wordt volledig geconfigureerd en bediend
met KNX. Netwerkconfiguratie is overbodig. Het
volstaat om de versterker aan te sluiten op KNX en
een standaard ethernetswitch.

Wanneer dat niet genoeg is, kunnen twee zones
overbrugd worden voor een verbluffende 2x450Waudioversterking.

De 19” rack mount is optioneel verkrijgbaar
(719-04).

Geavanceerde DSP-verwerking biedt 5-bandequalisatie met bas- en hoge-tonenregelaar en de
keuze uit 8 verschillende programmeerbare EQinstellingen voor elke zone of kamer.

Vind alle specificaties op pagina 39.

4 zoneversterker
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A3 Audio Splitter

asano

A3

Asano A3 is een stereo outputmodule die via een
netwerk verbonden is om tot 3 zones (1 digitale S/
PDIF en 2 analoge) met externe versterkers of actieve
luidsprekers aan te sluiten op het Asano-systeem.
De twee analoge zones zijn verbonden via RJ45
met afgeschermde bekabeling, die met de optionele
A3 Audio Splitter omgezet kan worden naar RCAstekkers.
Elke zone-uitgang heeft een aparte triggeroutput
om de externe versterker of actieve luidspreker in
of uit te schakelen.
Geavanceerde DSP-verwerking biedt 5-bandequalisatie met bas- en hoge-tonenregelaar en
dekeuze uit 8 verschillende programmeerbare
EQinstellingen voor elke zone of kamer.

Met A3 kunt u ook twee lokale bronnen aansluiten
(1 digitale S/PDIF en 1 analoge).
Sluit een bron aan op één van de ingangen en deze
bron wordt onmiddellijk beschikbaar voor alle
andere zones van het Asano-systeem.
Beide ingangen hebben automatische signaaldetectie om een zone in te schakelen of KNXcommando’s te activeren.
A3 wordt volledig geconfigureerd en bediend
met KNX. Netwerkconfiguratie is overbodig. Het
volstaat om de module aan te sluiten op KNX en
een standaard ethernet switch.

Vind alle specificaties op pagina 38.

3-zone outputmodule
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asano

N1

Asano N1 is een netwerk-node om elk type bron
aan te sluiten op het Asano-systeem: analoog,
digitaal (optisch of coaxiaal) of USB.
Verberg N1 bijvoorbeeld achter de TV en verbind
beide om het geluid van de TV beschikbaar te
maken in Asano.
Gebruik de USB-ingang om de computer toe te
voegen als digitale bron in Asano.
Je kan N1 ook gebruiken om een analoge of
digitale bron toe te voegen in Asano. Dit is handig
wanneer de ingangen op de versterkers allemaal

ingenomen zijn of wanneer deze bron ver van de
versterkers staat.
Er is geen extra netwerkconfiguratie nodig. Twee
draaischijven configureren het bronnummer
binnen Asano, makkelijk en eenvoudig.
De module wordt gevoed via een aparte
voedingsbron (12V) of via ethernet (PoE).

Vind alle specificaties op pagina 38.

input module voor 1 bron
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B

.link

B.link is een DIN-railmodule die B.link flex IPmodules integreert met KNX.
Met B.link wordt het mogelijk om elk IR of serieel
RS232-apparaat te bedienen met KNX, alsook
compatibele toestellen. Zo worden cd-spelers,
tuners of digitale installaties allemaal onderdeel
van het Asano-systeem.
B.link is combineerbaar met maximaal 16 B.link
flex modules die over IP communiceren en overal
in het huis geplaatst kunnen worden. Met elke
B.link flex kunnen tot 3 IR zenders verbonden
worden via een splitter of een seriële RS232-kabel.
De voeding voor de B.link flex wordt voorzien via
de ethernetkabel (PoE).

B.link wordt geleverd met een configuratietool
waarmee u macro’s kunt creëren, waaronder het
versturen van KNX-commando’s in combinatie
met IR en seriële commando’s, maar ook krachtige
verwelkomings- of afscheidsscenario’s.
B.link beschikt over twee LAN-poorten met een
geïntegreerde switch voor daisy chaining.

B.link flex

Pioneer SC-LX79

Daarbovenop kunnen ook nog maximaal 3
surroundontvangers rechtstreeks via IP worden
geïntegreerd. Met B.link kunt u bronnen selecteren
en het volume instellen met volledige feedback via
de KNX-commando’s. B.link ondersteunt ontvangers
van Pioneer, Marantz, Integra, Onkyo en Denon.

integratiemodule
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BO

.sensor

BO.sensor integreert de infrarode afstandsbedieningen van Bang & Olufsen® met KNXsystemen en maakt het mogelijk om KNX
verlichting, schermen en scènes te bedienen met
de Beo 4 en BeoRemote One.
BO.sensor ondersteunt alle AV-bedieningen
zoals televisie, radio en dvd, zodat het hele Asanosysteem bediend kan worden.

In combinatie met B.link kunnen met één druk op
de knop krachtige macro’s worden gestart.
De module van BO.sensor zit achter de originele
infrarode sensor van Bang & Olufsen® en voedt
deze rechtstreeks via de KNX-bus zonder extra
voeding
(infrarode sensor van Bang & Olufsen® niet bijgeleverd)

BeoRemote One

integratiemodule
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Voorbeelden
voor projectontwerp

De gedecentraliseerde structuur van Asano biedt
een ongeëvenaarde flexibiliteit om het multiroom
audiosysteem perfect op te bouwen volgens het
aantal zones, de gewenste audiobronnen, het
eventuele gebruik van externe versterkers etc.
Doordat je kan kiezen waar je welke componenten
plaatst en toevoegt, heb je altijd de mogelijkheid
om jouw systeem aan te passen en desgewenst uit
te breiden met andere Asano-producten.

Of het nu om een standalone oplossing of KNXintegratie gaat, Asano geeft je alle mogelijkheden
voor hifi audio in elk type project: hoe groot of hoe
klein ook. De volgende schema’s tonen enkele
voorbeelden om de flexibiliteit en toepassingen
van Asano te illustreren.

Vind alle specificaties op pagina 38-39.

voorbeeldschema’s
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Multiroom stereoconfiguratie
met KNX en surround-opstelling

Voeg 4 stereozones toe aan Asano en verbind tot 4 analoge bronnen (P4 versterker), beluister jouw eigen en
gestreamde muziek in alle Asano-zones (S4 muziekserver met NAS) en integreer een externe surroundversterker
(via S4). Bedien jouw systeem met de app (via S4), KNX-bedieningen en afstandsbedieningen van Bang &
Olufsen® (via BO.sensor).
HOME CINEMA ZONE

IP

BO.sensor

IP

B.link flex

KNX

B.link
B&O afstandsbediening

IR

B.link flex

HDMI

HDMI

IR
KNX

CobraNet

12V
IP

KNX

IR

Blu-ray disc player

IP

S4

HDMI

surroundversterker
KNX

CobraNet

S/PDIF
230V

APP

IP

settopbox

speaker output

P4
NAS
IP

speaker output

ZONE 1

KNX

speaker output

ZONE 2

KNX

speaker output

ZONE 3

KNX

speaker output

ZONE 4

KNX
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CobraNet

IP

Voeg 4 stereozones toe aan Asano en verbind 1 analoge en 1 digitale bron (M4 versterker), beluister
jouw eigen en gestreamde muziek in alle Asano-zones (S4 muziekserver met NAS), integreer een externe
surroundversterker (via S4) en verbind de platenspeler als bron voor alle zones (N1 input module). Breid
jouw systeem uit door het nodige aantal M4- en N1-producten toe te voegen. Bedien met de app (via S4).

12V

Standalone multiroom
stereoconfiguratie
met muziekserver en surround setup

APP

S4
CobraNet

230V

S/PDIF

IP

HOME CINEMA ZONE
ZONE 5

NAS

M4

IP

CobraNet
PoE

N1

audio
platenspeler

speaker output

ZONE 1

speaker output

ZONE 2

speaker output

ZONE 3

speaker output

ZONE 4
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Stereozone
met subwoofer

Voeg 1 stereozone toe aan Asano en verbind tot 2 analoge bronnen (P1 versterker), koppel een actieve baskast met trigger (P1) en
voeg een TV toe als bron voor alle zones (N1 input module). Bedien jouw systeem met KNX-bedieningen en afstandsbedieningen
van Bang & Olufsen® (via BO.sensor). Voeg de S4 muziekserver toe aan Asano om ook de app te gebruiken.

IR

IP

B.link flex
BO.sensor

IP

KNX

B.link

optisch

KNX

B&O afstandsbediening

N1

CobraNet
PoE

speaker output right

speaker output left

KNX

P1
KNX
CobraNet
230V

audio

audio

12V trigger

iPod® docking station

36

230V

SUBWOOFER

Stereozone
met actieve Bang & Olufsen®
luidsprekers

Beluister alle muziek binnen het Asano-systeem via actieve luidsprekers van Bang & Olufsen® (A3 output
module), geniet van jouw eigen en gestreamde muziek in alle Asano zones (S4 muziekserver met NAS) en
voeg de platenspeler toe als bron voor alle zones (N1 input module). Bedien jouw systeem met de app
(via S4), KNX-bedieningen en afstandsbedieningen van Bang & Olufsen® (via BO.sensor).

BO.sensor
KNX

Beolab 18

B&O afstandsbediening

KNX

Beolab 11
APP

230V

230V

230V
POWERLINK
afgeschermde CAT6

POWERLINK
afgeschermde CAT6

A3

NAS
IP

S4

output 3

output 2

KNX

CobraNet

IP

12V

(aparte DSP configuratie)

audio

230V

CobraNet

KNX

platenspeler
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S4
muziekserver
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A3
3-zone uitgangmodule

N1
1-bron ingangsmodule

Productcode

790-04

702-03

701-01

Totaal aantal bronnen

4 streams

2

1

Analoge ingang

-

1

1

S/PDIF coaxiale ingang - 2 ch PCM

-

1

1

S/PDIF Toslink optische ingang - 2 ch PCM

-

-

1

USB digital audio 2ch ingang

-

-

1

Resolutie/ sample frequentie

24 bit 48 kHz

24 bit 48 kHz

24 bit 48 kHz

Signaaldetectie input

-

ja

neen

Aantal zones (stereo)

1 (S/PDIF)

1 (S/PDIF)/2 (analoog)

-

Aantal zones (mono)

-

-

-

Aantal zones (bridged)

-

-

-

Baskast analoge uitgang

-

2

-

Baskast trigger uitgang

-

2

-

Party mode

-

ja

-

Override functionaliteit

-

ja

-

Scène controle

-

ja

-

KNX

ja

ja

neen

Voeding

12V DC (inclusief adapter)

220V - 240V AC

12V DC - PoE (adapter niet bijgeleverd)

Afmetingen (b x h x d) mm

430 x 50 x 220

215 x 40 x 160

188 x 30 x 105

Gewicht (kg)

2,2

1,0

0,6

Certificatie

CE

CE

CE

B.link - DIN module

B.link flex IP module

Audio Splitter for Asano A3

BO.sensor

720-01

729-01

718-01

770-01

B.link flex seriële RS232 extender

B.link flex IR extender

B.link flex drievoudige IR extender B.link flex IR blaster

729-10

729-11

729-12

729-13

specificaties

P1
1-zone versterker

P4
4-zone versterker

M4
4-zone versterker

Productcode

700-01

700-04

703-04

Totaal aantal bronnen

2

4

2

Analoge ingang

2

4

1

S/PDIF coaxiale ingang - 2 ch PCM

-

-

1

S/PDIF Toslink optische ingang - 2 ch PCM

-

-

-

USB digital audio 2ch ingang

-

-

-

Resolutie/ sample frequentie

24 bit 48 kHz

24 bit 48 kHz

24 bit 48 kHz

Signaaldetectie input

ja

ja

ja

Aantal zones (stereo)

1

4

4

Aantal zones (mono)

2

4

4

Aantal zones (bridged)

1 (mono)

2 (stereo)

-

Baskast analoge uitgang

1

-

-

Baskast trigger uitgang

1

-

-

Party mode

ja

ja

in combinatie met S4

Override functionaliteit

ja

ja

in combinatie met S4

Scène controle

ja

ja

in combinatie met S4

Power box uitgang op 4 Ohm - 1% THD+N

2 x 125W

8 x 125W

8 x 80W

Power bridged uitgang op 4 Ohm - 1% THD+N

1 x 450W

4 x 450W

-

Minimale belasting

3 Ohm

3 Ohm

3 Ohm

Frequentierespons 20Hz - 20kHz

+/- 0,5dB

+/- 0,5dB

+/- 0,5dB

THD+N 1kHz, 1W

0,003%

0,003%

0,002%

KNX

ja

ja

neen

Voeding

220V - 240V AC/50Hz

220V - 240V AC/50Hz

100V - 240V AC/50-60Hz

Afmetingen (b x h x d) mm

300 x 55 x 140

430 x 66 x 265

430 x 50 x 220

Gewicht (kg)

2,3

6,2

3,2

Certificatie

CE

CE

CE
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“Without deviation from the norm,
progress is not possible.”
Frank Zappa

every room,
your music
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