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u Może być stosowany ze wzmacniaczami miksującymi
Plena Easyline (PLE)

u Zdalny wybór trzech wejść źródła muzycznego

u Zdalny wybór stref

u Doskonałe uzupełnienie regulatorów głośności
Bosch

u Połączenie łańcuchowe wielu paneli ściennych

Panel ścienny Plena PLE‑WP3S2Z‑EU stosowany jest
do zdalnego wybierania źródła sygnału muzycznego
oraz aktywowania lub dezaktywowania stref miksera
dźwiękowego lub wzmacniacza miksującego Plena
PLE.

Podstawowe funkcje

Zdalne sterowanie strefami i źródłem sygnału
Ze zdalnej lokalizacji, poprzez wybór indywidualnych
przełączników, mogą być sterowane dwie strefy i trzy
źródła sygnału.

Wskaźniki
Stan włączenia każdej ze stref i wybrane źródło
sygnału muzycznego wskazywane są przez diodę LED.

Połączenia i ustawienia
Za pomocą kabla CAT‑5 i złącza RJ-45 panel ścienny
PLE‑WP3S2Z‑EU może zostać prosto i szybko
podłączony do miksera serii PLE lub wzmacniacza
miksującego. Konfiguracja nie jest wymagana.

Połączenia łańcuchowe / lokalizacje zdalne
Do zdalnie sterowanego miksera serii PLE lub
wzmacniacza miksującego można podłączyć
maksymalnie cztery panele ścienne PLE‑WP3S2Z‑EU w
konfiguracji łańcuchowej.

Certyfikaty i świadectwa

Standardy bezpieczeństwa Zgodnie z EN 60065

Emisja zakłóceń
elektromagnetycznych

Zgodnie z EN 55103-1

Odporność na zakłócenia
elektromagnetyczne

Zgodnie z EN 55103-2

Region Certyfikacja

Europa CE

Planowanie

Panel ścienny łączony jest z mikserem lub
wzmacniaczem miksującym za pomocą standardowego
kabla CAT‑5 ze złączem RJ‑45. Maksymalna długość
kabla wynosi 200 m. Kształty i kolory dobrano tak, aby
pasowały do każdego wnętrza. Konstrukcja
charakteryzuje się łatwością instalacji i obsługi oraz
pełną niezawodnością. Wygląd dopasowany jest do
regulatorów głośności głośników Bosch.
Przyciski panelu ściennego mają takie same funkcje jak
odpowiednie przyciski panelu czołowego miksera
Plena



Dołączone części

1 PLE‑WP3S2Z‑EU Panel ścienny

1 Karta referencyjna

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Zasilanie  

Napięcie zasilania 5 VDC, dostarczane przez
podłączony wzmacniacz

Pobór prądu (typowy) <50 mA

Złącza  

     Do wzmacniacza
(miksującego)

1 x RJ‑45

     Połączenie przelotowe 1 x RJ‑45

Parametry mechaniczne

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 87 x 87 x 21 mm

Ciężar Ok. 0,35 kg

Kolor Biały

Kolor tekstu etykiety Srebrny

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy -10°C ÷ +45°C

Temperatura przechowywania -40°C ÷ +70°C

Wilgotność względna <95%

Zamówienia - informacje

PLE‑WP3S2Z‑EU Panel ścienny
służy do zdalnego wybierania źródła sygnału
muzycznego oraz aktywowania lub dezaktywowania
stref miksera dźwiękowego lub wzmacniacza
miksującego Plena PLE
Numer zamówienia PLE-WP3S2Z-EU
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