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Nástěnný panel Plena PLN‑4S6Z slouží k ovládání
výběru zdroje, výběru zóny a hlasitosti jednotky
Plena All‑in‑One PLN‑6AIO240 ze vzdáleného umístění
a umožňuje použití mikrofonu nebo zdroje hudby.
Přehled systému
Nástěnný panel je připojen k jednotce Plena
All‑in‑One PLN‑6AIO240 pomocí standardního kabelu
Cat‑5. Maximální délka kabelu je 600 m. Tlačítka na
nástěnném panelu mají stejnou funkci jako
odpovídající tlačítka na předním panelu jednotky
All‑in‑One. Vzhled a barva nástěnného panelu jsou
nenápadné v jakémkoli interiéru. Konstrukce je
optimalizována tak, aby zajišťovala snadnou instalaci,
provoz a spolehlivost.
Funkce
Dálkové ovládání zón a zdrojů hudby
Ze vzdáleného umístění lze zvolit šest zón a čtyři
zdroje vstupu hudby. Stisknutím aktivačního tlačítka na
přední straně nástěnného panelu získáte okamžitou
možnost dálkového ovládání výběru hudby a výstupní
hlasitosti.
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Dálkové ovládání pro jednotku Plena All-in-One
PLN‑6AIO240

u

Směrování hudby na pozadí a ovládání hlasitosti

u

Vzdálený výběr čtyř vstupů zdrojů hudby

u

Vzdálený mikrofonní/linkový vstup

u

Napájení z jednotky Plena All‑in‑One

Indikátory
Stav „zapnuto“ každé zóny a vybraný zdroj hudby jsou
signalizovány indikátorem LED.
Připojení a nastavení
Nástěnný panel lze snadno a rychle připojit k jednotce
Plena All‑in‑One pomocí kabelu Cat‑5 a konektorů
RJ45. Není nutné provádět žádnou konfiguraci.
Ovládací prvky a indikátory
Přední strana:
• Šest tlačítek pro výběr zón s tlačítkem hlášení do
všech zón
• Tlačítko výběru zdroje hudby
• Hlavní regulátor hlasitosti
• Aktivační tlačítko
• Ovládání úrovně místního zvukového vstupu

Propojení

• Konektor XLR pro připojení mikrofonu
• Konektor 3,5 mm, stereo pro zdroj hudby
• Konektor RJ45 (uvnitř nástěnného panelu)
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Prostředí

Certifikáty a osvědčení
Bezpečnost

IEC/EN 60065

EMC

EN 55103-1
EN 55103-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Prostředí

EN 50581

USA

UL 60065
FCC část 15B

CA

CSA C22.2.60065

CN

CCC

AU/NZ

C-Tick

Oblast

Certifikace

Evropa

CE

Poznámky k instalaci/konfiguraci
Dálkové ovládání
Nástěnný panel lze upevnit na zeď nebo plochý povrch
s využitím otvorů na zadním montážním držáku. Je
napájen z jednotky Plena All‑in‑One a využívá jeden
kabel Cat‑5 k propojení až do vzdálenosti 600 m od
jednotky All‑in‑One. Není nutné provádět žádnou
konfiguraci.
Zahrnuté díly
Množstv
í

Součást

1

Nástěnný panel All‑in‑One

1m

Kabel Cat‑5 s konektory RJ45

Technické specifikace
Elektrické hodnoty
Napájení
Rozsah napětí

24 V DC z připojeného zesilovače

Spotřeba proudu (typická)

<50 mA

Konektor

1 zásuvka RJ45 (uvnitř nástěnného
panelu)

Mechanické hodnoty
Rozměry (v × š × h)

115 x 115 x 70 mm

Hmotnost

Přibližně 0,6 kg

Provozní teplota

-10 °C až +45 °C

Skladovací teplota

-40 °C až +70 °C

Relativní vlhkost

<95 % (bez kondenzace)

Informace o objednání
Nástěnný panel Plena All-in-One

Kabelové dálkové ovládání pro jednotku Plena All-inOne s místními zvukovými vstupy.
Číslo objednávky PLN-4S6Z
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