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u Stasiun Panggilan enam zona modern berkualitas
tinggi untuk Sistem Plena All‑in‑One

u Tombol pilihan enam zona dengan indikator LED dan
tombol 'semua panggilan'

u Tombol PTT (Press To Talk) singkat

u Penguatan, filter ucapan, pembatas, dan tingkat
output yang dapat dikonfigurasi agar suara semakin
jernih

u Chime peringatan yang dapat dikonfigurasi

Stasiun Panggilan Plena All‑in‑One merupakan stasiun
panggilan modern berkualitas tinggi yang terdiri atas
alas berbahan logam stabil, tangkai mikrofon fleksibel,
dan mikrofon kondensor satu arah. Stasiun Panggilan
ini dilengkapi enam tombol zona dan tombol semua
panggilan terpisah untuk kemudahan pemilihan zona
dalam sistem public address Plena All‑in‑One. Tombol
PTT ('Press To Talk') besar dengan fungsi panggil ulang
digunakan untuk mengontrol panggilan.
Selain penggunaan di atas meja, desain khusus
Stasiun Panggilan memungkinkan pemasangan yang
rapi di desktop. Hingga enam Stasiun Panggilan dapat
disambungkan dalam pengaturan loop-through ke Unit
All‑in‑One yang sama, dengan prioritas yang dapat
dikonfigurasi.

Fungsi

Stasiun Panggilan memiliki pilihan enam zona dan
dilengkapi penguatan, filter ucapan yang dapat dipilih,
serta pembatas agar suara semakin jernih.
Stasiun Panggilan dilengkapi output tingkat saluran
balanced, artinya dapat ditempatkan hingga 600 meter
dari Unit Plena All‑in‑One menggunakan kabel Cat‑5.

Mode pemrograman internal digunakan untuk memilih
filter ucapan, pengaturan penguatan mikrofon, dan ID
Stasiun Panggilan. Kontrol putar tersembunyi pada
basis Stasiun Panggilan digunakan untuk mengatur
peredaman tingkat output. LED pada
Stasiun Panggilan menunjukkan zona yang telah
dipilih.
LED tambahan menunjukkan tanda status aktif dari
mikrofon dan sistem:

• Menyala hijau berarti sistem dalam kondisi siaga
(chime berbunyi)

• Warna hijau menunjukkan bahwa mikrofon aktif
• Warna kuning menunjukkan bahwa sistem digunakan

oleh panggilan prioritas lain yang lebih tinggi

Kontrol dan indikator
• LED daya hidup
• Tombol PTT (Press To Talk)
• LED status PTT
• Enam tombol pemilihan zona
• Enam LED pemilihan zona
• Tombol All‑call
• Kontrol volume putar tersembunyi

Interkoneksi
• Konektor sistem RJ45
• Konektor loop-through RJ45



Sertifikasi dan Persetujuan

Keselamatan IEC/EN 60065

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

Lingkungan EN 50581

  

US UL 60065
FCC Bagian 15B

CA CSA C22.2.60065

CN CCC

AU/NZ C-Tick

Wilayah Sertifikasi

Eropa CE

Suku Cadang yang Disertakan

Kuantita
s

Komponen

1 Stasiun Panggilan All‑in‑One

1 m Kabel Cat‑5 dengan konektor RJ45

1 Konektor terminator

Spesifikasi Teknis

Kelistrikan

Catu Daya  

Tegangan 24 Vdc
(24 Vdc dipasok oleh PLN‑6AIO240)

Konsumsi arus <50 mA

Kinerja  

Sensitivitas akustik nominal 85 dB SPL @ 1 kHz (preset penguatan
0 dB)

Level output nominal <1 V

Tingkat suara input (maks.) 110 dB SPL

Preset penguatan  

Ambang pembatas <1 V

Limiter rasio kompresi 1:20

Distorsi <2% (input maksimal)

Level noise input (setara) 25 dBA SPL

Respons frekuensi 100 Hz hingga 14 kHz +/-6 dB

Filter ucapan -3 dB @ 315 Hz, high-pass, 6 dB/okt

Impedansi output 200 ohm

Pilihan  

Chime Chime dengan 1, 2, atau 4 nada yang
dipilih di Stasiun Panggilan

Mekanis

Dimensi base (P x L x T) 55 x 108 x 240 mm
(1,57 x 3,97 x 9,25 inci)

Bobot Sekitar 0,5 kg (1,1 lb)

Dudukan Di permukaan meja

Warna Hitam arang dan silver

Panjang tangkai berikut
mikrofon

390 mm (15,35 in)

Koneksi 2 x RJ45, Cat‑5, panjang maks. 600
m

Lingkungan

Suhu operasi -10ºC hingga +45ºC (14ºF hingga
+113ºF)

Suhu penyimpanan -40ºC hingga +70ºC (-40ºF hingga
+158ºF)

Kelembapan relatif <95% (tanpa kondensasi)

informasi Pemesanan

Stasiun Panggilan Plena All-in-One
Stasiun panggilan untuk enam zona dengan mikrofon
dan chime peringatan satu arah.
Nomor Pesanan PLN-6CS
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