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Nástěnný panel Plena PLE‑WP3S2Z‑EU se používá
k dálkovému výběru zdroje hudby a k aktivaci nebo
deaktivaci zón směšovače zvuku nebo směšovacího
zesilovače Plena PLE.

u

Lze použít pro všechny směšovací zesilovače řady
Plena Easy Line (PLE)

u

Dálkový výběr ze tří vstupů pro zdroje hudby

u

Dálkový výběr zón

u

Dokonalý společník regulátorů hlasitosti Bosch

u

Možnost zřetězení více nástěnných panelů

Certifikáty a osvědčení
Bezpečnost

V souladu s normou EN 60065

Emise EMC

V souladu s normou EN
55103-1

Odolnost EMC

V souladu s normou EN
55103-2

Funkce
Dálkové ovládání zón a vstupních zdrojů
Výběrem jednotlivých přepínačů lze ovládat dvě zóny a
tři vstupní zdroje hudby ze vzdáleného místa.
Indikátory
Stav „zapnuto“ každé zóny a vybraný zdroj hudby jsou
signalizovány indikátorem LED.
Připojení a nastavení
Při použití kabelu CAT‑5 a konektoru RJ‑45 lze
nástěnný panel PLE‑WP3S2Z‑EU snadno a rychle
připojit ke směšovači nebo směšovacímu zesilovači
řady PLE. Nejsou vyžadována žádná nastavení.
Řetězec / vzdálená místa
K zajištění dálkového ovládání směšovače nebo
směšovacího zesilovače řady PLE lze propojit do
řetězce maximálně čtyři nástěnné panely
PLE‑WP3S2Z‑EU.

Oblast

Certifikace

Evropa

CE

Poznámky k instalaci/konfiguraci
Nástěnný panel se instaluje ke směšovači nebo
směšovacímu zesilovači přes standardní kabel CAT‑5
s konektorem RJ‑45. Maximální délka kabelu je 200 m.
Vzhled a barva jsou nenápadné v jakémkoli interiéru.
Konstrukce je optimalizována tak, aby zajišťovala
snadnou instalaci a obsluhu a spolehlivost. Vzhled je
přizpůsoben regulátorům hlasitosti reproduktorů
Bosch.
Tlačítka nástěnného panelu mají stejnou funkci jako
odpovídající tlačítka na předním panelu směšovače
Plena.
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Karta se stručnými referenčními informacemi

Technické specifikace
Elektrické hodnoty
Napájecí zdroj
Rozsah napětí

5 V DC, poskytuje připojený
zesilovač

Spotřeba proudu (typická)

< 50 mA

Konektory
Pro (směšovací) zesilovač

1× RJ‑45

Pro průchozí zapojení

1× RJ‑45

Mechanické hodnoty
Rozměry (v × š × h)

87 × 87 × 21 mm

Hmotnost

Přibližně 0,35 kg

Barva

Bílý

Barva textu na štítcích

Stříbrná

Prostředí
Provozní teplota

–10 °C až +45 °C

Skladovací teplota

–40 °C až +70 °C

Relativní vlhkost

< 95 %

Informace o objednání
PLE‑WP3S2Z‑EU Nástěnný panel

Nástěnný panel pro dálkový výběr zdroje hudby
a aktivaci nebo deaktivaci zón směšovače zvuku nebo
mixážního zesilovače.
Číslo objednávky PLE-WP3S2Z-EU
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