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u Minden Plena Easyline (PLE) keverőerősítőhoz
használható

u Három zeneforrás-bemenet távoli kiválasztása

u Távoli zónaválasztás

u Kiválóan használható a Bosch hangerő-
szabályozókkal

u Több fali panel láncba kapcsolása

A Plena PLE-WP3S2Z-EU fali panel zeneforrás távoli
kiválasztásához és egy Plena PLE hangkeverő vagy
keverőerősítő zónáinak be- vagy kikapcsolásához
használható.

Főbb funkciók

Távoli zóna- és bemenetiforrás-vezérlés
Két zóna és három zenebemeneti forrás vezérelhető
egy távoli helyről az egyes kapcsolók kiválasztásával.

Visszajelzők
Az egyes zónák BE állapotát és a kiválasztott
zeneforrást egy LED jelzi.

Csatlakozások és beállítások
CAT-5 kábel és RJ-45 csatlakozó használatával a PLE-
WP3S2Z-EU fali panel könnyen és gyorsan
csatlakoztatható a PLE sorozatú keverőhöz vagy
keverőerősítőhöz. Nincs szükség beállításokra.

Lánckapcsolás/távoli helyek
Legfeljebb négy PLE-WP3S2Z-EU fali panel
kapcsolható láncba egy PLE sorozatú keverő vagy
keverőerősítő távoli vezérléséhez.

Tanúsítványok és engedélyek

Biztonság az EN 60065 szabvány szerint

Elektromágneses zavarjel-
kibocsátás

az EN 55103-1 szabvány
szerint

EMC-zavarvédettség az EN 55103-2 szabvány
szerint

Régió Tanúsítvány

Európa CE

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

A fali panel normál CAT-5 kábel és RJ-45 csatlakozó
segítségével van a keverőre vagy keverőerősítőre
szerelve. A maximális kábelhossz 200 m. Kivitele és
színe minden belső térben feltűnésmentes. A kivitel az
egyszerű szerelhetőség, működtethetőség és
megbízhatóság optimális kombinációja. Megjelenése
illik a Bosch hangszórók hangerő-szabályozóihoz.
A fali panel gombjainak funkciója azonos a Plena
keverő előlapján lévő megfelelő gombok funkciójával
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1 Gyorshivatkozási kártya

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Tápellátás  

Feszültségtartomány 5 VDC, melyet a csatlakozatott
erősítő biztosít

Áramfelvétel (jellemző érték) < 50 mA

Csatlakozók  

     a (keverő) erősítőhöz 1 x RJ-45

     Hurkolt 1 x RJ-45

Mechanikai jellemzők

Méretek (ma x szé x mé) 87 x 87 x 21 mm
(3,43 x 3,43 x 0,83 in)

Tömeg Kb. 0,35 kg (0,77 font)

Szín Fehér

Címkeszöveg színe Ezüst

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet -10 ºC és +45 ºC (14 ºF és +113 ºF)
között

Tárolási hőmérséklet -40 ºC és +70 ºC (-40 ºF és
+158 ºF) között

Relatív páratartalom < 95%

Rendelési információ

PLE-WP3S2Z-EU Fali panel
Fali panel zeneforrás távoli kiválasztásához és egy
hangkeverő vagy keverőerősítő zónáinak be- vagy
kikapcsolásához.
Rendelésszám PLE-WP3S2Z-EU
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