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u Stílusos, kiváló minőségű, hatzónás bemondópult a
Plena All-in-One rendszerhez

u Hat zónaválasztó gomb LED jelzőfényekkel és egy
„összes zóna” gombbal

u Érintéses adó-vevő (PTT) gomb

u Konfigurálható erősítés, beszédszűrő, határoló és
kimeneti szint a jobb érthetőség érdekében

u Konfigurálható figyelemfelkeltő hang

A Plena All-in-One bemondópult egy stílusos, kiváló
minőségű eszköz stabil fémtalppal, rugalmas
mikrofonszárral és egyirányú kondenzátormikrofonnal.
Hat zónagombbal és egy összes zónát kezelő külön
gombbal rendelkezik, melyekkel könnyedén
kiválaszthatja a zónákat egy Plena All-in-One
hangosítási rendszerben. A bemondás vezérlésére egy
újrahívási funkcióval rendelkező, nagyméretű „adó-
vevő” (PTT) gomb szolgál.
Az asztali használat mellett a speciális kialakítás
lehetővé teszi a bemondópult ízléses besüllyesztését
az asztalba. Ugyanahhoz az All-in-One eszközhöz
legfeljebb hat bemondópult csatlakoztatható, hurkolt
elrendezésben, konfigurálható prioritással.

Főbb funkciók

A bemondópulttal hat zóna választható ki, és a jobb
érthetőség érdekében választható erősítéssel,
választható beszédszűrővel és határolóval rendelkezik.
A bemondópult vonalszintű kimenete szimmetrikus, így
Cat-5 kábel használata esetén akár 600 méterre is
elhelyezhető a Plena All-in-One eszköztől.
A beszédszűrőt, a mikrofon-erősítési beállításokat és a
bemondópult azonosítóját beépített programozási
módokkal lehet kiválasztani. A kimeneti szint

csillapítását a bemondópult alsó részén található
süllyesztett forgógombbal lehet beállítani. A
bemondópulton található LED-ek jelzik a kiválasztott
zónákat.
Egy további LED jelzi a mikrofon és a rendszer aktív
állapotát:

• Zöld villogás jelzi a rendszer készenléti állapotát
(figyelemfelkeltő hang hallható)

• Zöld szín jelzi, hogy a mikrofon aktív
• Borostyánsárga szín jelzi, hogy a rendszer egy

magasabb prioritású bemondás miatt foglalt

Kezelőszervek és jelzőfények
• Bekapcsolt állapotot jelző LED
• Adó-vevő (PTT) gomb
• PTT állapotjelző LED
• Hat zónaválasztó gomb
• Hat zónaválasztó LED
• Összes zóna gomb
• Süllyesztett forgatható hangerőszabályzó gomb

Csatlakoztatás
• RJ45-rendszercsatlakozó
• RJ45 hurkolt csatlakozó



Tanúsítványok és engedélyek

Biztonság IEC/EN 60065

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

Környezet EN 50581

  

US UL 60065
FCC 15B rész

CA CSA C22.2.60065

CN CCC

AU/NZ C-Tick

Régió Tanúsítvány

Európa CE

Tartozékok

Mennyis
ég

Alkatrész

1 All-in-One bemondópult

1 m Cat‑5 kábel RJ45-dugókkal

1 Lezáródugó

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Tápfeszültség  

Feszültség 24 V DC
(24 V DC, melyet a PLN‑6AIO240
biztosít)

Áramfelvétel < 50 mA

Teljesítmény  

Névleges akusztikai
érzékenység

85 dB SPL 1 kHz-nél (erősítés előre
beállított értéke 0 dB)

Névleges kimeneti szint 1 V

Bemeneti hangszint (max.) 110 dB SPL

Erősítés előre beállított
értéke

 

Határoló küszöbértéke 1 V

Határoló sűrítési aránya 1:20

Torzítás < 2% (maximális bemenet)

Bemeneti zajszint
(ekvivalens)

25 dBA SPL

Frekvenciaátvitel 100 Hz – 14 kHz +/-6 dB

Beszédszűrő -3 dB 315 Hz-nél, felüláteresztő,
6 dB/oktáv

Kimeneti impedancia 200 Ohm

Kiválasztások  

Figyelemfelkeltő hangok 1, 2 vagy 4 tónusú figyelemfelkeltő
hang, melyet a bemondópulton lehet
kiválasztani

Mechanikai jellemzők

Alapméretek (ma x szé x mé) 55 x 108 x 240 mm
(1,57 hüvelyk x 3,97 hüvelyk x 9,25
hüvelyk)

Tömeg Kb. 0,5 kg (1,1 font)

Szerelés Asztali

Szín Szénfekete ezüsttel

Mikrofonkar hosszúsága
mikrofonnal együtt

390 mm (15,35")

Csatlakozás 2 db RJ45, Cat‑5, max. hosszúság
600 m

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% (nem lecsapódó)

Rendelési információ

Plena All-in-One bemondópult
Bemondópult hat zónához egyirányú mikrofonnal és
figyelemfelkeltő hangokkal.
Rendelésszám PLN-6CS
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