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u Afstandsbediening voor de Plena All-in-One eenheid
PLN‑6AIO240

u Routering van achtergrondmuziek en volumeregeling

u Selectie op afstand van vier ingangen voor
muziekbronnen

u Externe microfoon-/lijningang

u Gevoed vanuit de Plena All-in-One eenheid

Met het Plena wandpaneel PLN‑4S6Z worden de
bronselectie, de zoneselectie en het volume van de
Plena All-in-One eenheid PLN‑6AIO240 geregeld vanaf
een externe locatie en er kan een microfoon of
muziekbron op worden aangesloten.

Systeemoverzicht

Het wandpaneel wordt op de Plena All-in-One eenheid
PLN‑6AIO240 aangesloten met een standaard Cat‑5-
kabel. De maximale kabellengte is 600 m. De toetsen
op het wandpaneel hebben dezelfde functie als de
overeenkomende toetsen op het frontpaneel van de
alles-in-één eenheid. Het ontwerp en de kleur van het
wandpaneel passen in elk interieur. De gemakkelijke
installatie, bediening en betrouwbaarheid zijn
geoptimaliseerd in het ontwerp.

Basisfuncties

Bediening op afstand van zones en muziekbron
Vanaf een externe locatie kan worden gekozen uit zes
zones en vier muziekingangsbronnen. Met de knop
Enable op de voorkant van het wandpaneel kunnen de
muziekselectie en het hoofdvolume op afstand
geregeld worden.

Indicatoren
De status AAN van elke zone en geselecteerde
muziekbron wordt door een LED aangeduid.

Aansluitingen en instellingen
Het wandpaneel kan gemakkelijk en snel op de Plena
All-in-One eenheid worden aangesloten met een Cat‑5-
kabel en RJ45-connectors. Configuratie is niet nodig.

Bediening en indicatoren
Voorzijde:

• Selectietoetsen voor zes zones en voor alle zones
tegelijk

• Selectieknop voor muziekbron
• Master-volumeregeling
• De knop Enable
• Niveauregeling voor lokale audio-ingang

Aansluitingen
• XLR-connector voor microfoon
• 3,5 mm stereoconnector voor muziekbron
• RJ45-connector (in wandpaneel)



Certificaten en goedkeuringen

Veiligheid IEC/EN 60065

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

Omgevingseisen EN 50581

  

V.S. UL 60065
FCC Deel 15B

CA CSA C22.2.60065

CN CCC

AU/NZ C-Tick

Regio Certificiëring

Europa CE

Installatie/configuratie

Bedieningspaneel
Het wandpaneel kan worden bevestigd aan een muur
of op een vlakke ondergrond via de gaten in de
montagebeugel aan de achterzijde. Het wordt gevoed
vanuit de Plena All-in-One eenheid en kan met een
enkele Cat‑5-kabel tot 600 meter bij de alles-in-één
eenheid vandaan worden geplaatst. Configuration is
niet nodig.

Meegeleverde onderdelen

Aantal Component

1 All-in-One wandpaneel

1 m Cat‑5-kabel met RJ45-stekkers

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Voeding  

Spanningsbereik 24 Vdc, geleverd door de
aangesloten versterker

Stroomverbruik (standaard) <50 mA

Connector 1 x RJ45-aansluiting (in
wandpaneel)

Mechanische specificaties

Afmetingen (H x B x D) 115 x 115 x 70 mm

Gewicht Ca. 0,6 kg

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur -10 ºC tot +45 ºC

Opslagtemperatuur -40 ºC tot +70 ºC

Relatieve vochtigheidsgraad <95% (niet-condenserend)

Bestelinformatie

Plena All-in-One wandpaneel
Bedrade afstandsbediening voor de Plena All-in-One
eenheid met lokale audio-ingangen.
Opdrachtnummer PLN-4S6Z
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