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NU EENS ÉCHT 
ALLES-IN-ÉÉN

DE MFA SERIES VAN AUDAC

T H E AT E R& P O D I A  I NS TA L L AT I E  AU D I O

Meedenken gebeurt door sommige leveranciers al ver voor een project voor de 
deur staat. Zo is AudioBizz nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de 

MFA series van AUDAC, de alles-in-één oplossing die inmiddels al vaak is ingezet 
in projecten. “En er gaan nog zeker heel veel projecten volgen”, aldus AudioBizz-

directeur Dominic van der Heiden.

Naast de distributie van echte live sound mer-
ken als L-Acoustics, FBT en Sennheiser, is 
AudioBizz ook exclusief distributeur van 

AUDAC, Caymon en ProCab producten. Drie merken 
met een sterke focus op audio in vaste installaties. “We 
merkten in die hoedanigheid dat er in de markt heel 
veel vraag bestond naar een compact, alles-in-één pro-
duct. Samen met AUDAC, distributeurs, installateurs 
en eindgebruikers zijn er diverse brainstormsessies ge-

weest waar in de vorm van de MFA series uiteindelijk 
het nieuwste AUDAC-product uit is voortgekomen”, al-
dus Van der Heiden. 

SNEL SCHAKELEN
De ultieme vraag die MFA beantwoordt is ‘waarom 
bestaan zo veel kleine en middelgrote installaties uit 
zeker vijf componenten?’. “Audiobron, mixer, ver-
sterker, systeem voor de aansturing, eventueel een 



processor… het uitgangspunt was dat die al-
lemaal in één behuizing zou moeten passen”, 
legt Van der Heiden uit. “AUDAC is een Bel-
gisch familiebedrijf en met een personeelsbe-
stand van zeventig personen niet de grootste 
speler in de markt, maar juist daardoor erg 
goed in staat om snel te schakelen op vra-
gen en wensen uit de markt. Zo is er vanuit 
Nederland al snel de vraag gekomen om een 
priority-over-Dante oplossing te bieden, zo-
dat de MFA een perfecte oplossing zou zijn 
voor decentrale omroepsystemen. Dit is heel 
goed opgepakt door AUDAC en uiteindelijk 
ook in het product terecht gekomen.”

TOEPASSINGEN
AudioBizz is zelf distributeur. “We advise-
ren wel aan eindgebruikers, maar levering 
en installatie zal altijd door onze installa-
teurs en partners worden gedaan”, legt Van 
der Heiden uit. AUDAC Certified Partner 
T3 Live uit Doetinchem gebruikte de MFA 
met AUDAC’s ATEO6 luidsprekers voor een 
boardroom toepassing. Pim Heutink, eige-
naar T3 Live: “De MFA216 was een perfecte 
oplossing voor deze toepassing, als de ruim-
te niet in gebruik is, dan speelt er interne-
tradio. Op het moment van een vergadering 
is er eenvoudig over te schakelen naar het 
geluid van het beeldscherm en de vergader-
microfoon.”

AUDAC Certified Partner SMASH AV uit 
Kampen zocht naar een compacte oplossing 

om vier verschillende muziekbestan-
den af te spelen in vier zones, met 
elk zijn eigen bediening via een app. 
Door de MMP40 USB Player Sour-
ceCon module te gebruiken en alle 
MFA’s in hetzelfde netwerk aan te 
sluiten, is de bediening vanuit AU-
DAC’s Touch App kinderlijk eenvou-
dig.

AUDAC Certified Partner Zwinkels 
Advies&Installatie heeft de MFA216 
(160W op 100V) ingezet met de Dante 
interface. “Door twee MFA216’s beide 
te voorzien van de optionele Dante 
interface is de internetradio-, omroe-
pen en de pauzebel in twee kassen 
hoorbaar. Dit was voor mijn project 

met twee kassen die 450 meter uit el-
kaar staan, maar wel verbonden zijn 
via het netwerk, de perfecte oplos-
sing”, aldus Richard Zwinkels. 

VEELZIJDIGHEID
Bovenstaande drie projecten zijn 
totaal verschillende locaties met elk 
hun eigen wensen en eisen. De MFA 
bewijst zijn veelzijdigheid door op 
deze projecten perfect aan te sluiten 
op de wensen van de klant. “Inmid-
dels hebben wij al ruim zestig MFA 
versterkers ingezet in projecten en 
dat in de korte tijdsperiode vanaf 
februari 2021”, vertelt Dominic van 
der Heiden. “We kijken nu al zeer 
positief terug op de projecten die ge-
daan zijn en er gaan er zeker nog vele 
volgen.” 

VERNIEUWEND
Op de vraag wat nu echt vernieu-
wend is aan de MFA, reageert Van 
der Heiden tot slot: “De MFA is een 
échte alles-in-één oplossing in een 
half 19” behuizing. Dit soort verster-
kers met DSP en uitgebreide functies 
bestaat al een tijdje en noemen ze ook 
‘alles-in-één’, maar écht uniek aan 
de MFA is de aanwezige slot voor 
AUDAC’s SourceCon modules. Hier-
mee is er keuze uit zeven verschil-
lende audiobronnen: internetradio, 
usb players, Spotify en Soundtrack 
streaming en meer.. direct in dezelf-
de behuizing! Bij toekomstige nieuwe 
technieken groeit de SourceCon een-
voudig mee, dus erg futureproof en 
dat komt de levensduur van het pro-
duct ook weer ten goede.”
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