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O painel de parede Plena PLE‑WP3S2Z‑EU é utilizado
para seleccionar remotamente uma fonte de música e
activar ou desactivar zonas de um misturador de áudio
ou amplificador misturador Plena PLE.
Funções
Controlo de zona remota e fonte de entrada
É possível controlar duas zonas e três fontes de
entrada de música a partir de um local remoto através
da selecção dos interruptores individuais.
Indicadores
O estado ACTIVADO de cada zona e fonte de música
seleccionadas é indicado através de um LED.
Ligações e definições
Utilizando o cabo CAT‑5 e o conector RJ‑45, o painel
de parede PLE‑WP3S2Z‑EU pode ser ligado de modo
fácil e simples ao misturador ou amplificador
misturador da série PLE. Não são necessárias
definições.
"Daisy chain" / locais remotos
No máximo quatro painéis de parede PLE‑WP3S2Z‑EU
podem ser configurados em "daisy chain" para
controlar remotamente um misturador ou amplificador
misturador da série PLE.

u

Pode ser utilizado para todos os amplificadores
misturadores Plena Easyline (PLE)

u

Selecção remota de três entradas de fonte de
música

u

Selecção remota de zonas

u

Perfeito para os reguladores de volume Bosch

u

"Daisy chain" de vários painéis de parede

Certificados e Aprovações
Segurança

em conf. com a norma EN
60065

Emissão EMC

em conf. com a norma EN
55103-1

Imunidade EMC

em conf. com a norma EN
55103-2

Região

Certificação

Europa

CE

Planeamento
O painel de parede é ligado ao misturador ou ao
amplificador misturador através de um cabo CAT‑5
standard com conector RJ‑45. A distância máxima do
cabo é de 200 m. O design e a cor são discretos e
enquadram-se em qualquer decoração. Concebidos
para optimização da facilidade de instalação, do
funcionamento e da fiabilidade. O design integra-se na
perfeição com os reguladores de volume de som dos
altifalantes Bosch.
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Os botões do painel de parede têm a mesma função
que os botões correspondentes do painel frontal do
misturador Plena
Peças incluídas
1

PLE‑WP3S2Z‑EU Painel de parede

1

Cartão de referência rápida

Especificações Técnicas
Especificações eléctricas
Fonte de alimentação
Gama de tensões

5 Vdc, alimentados pelo amplificador
ligado

Consumo de corrente (típico)

<50 mA

Conectores
para (misturador)
amplificador
Em laço

1 x RJ‑45
1 x RJ‑45

Especificações mecânicas
Dimensões (A x L x P)

87 x 87 x 21 mm
(3,43 x 3,43 x 0,83 pol.)

Peso

Aprox. 0,35 kg (0,77 lb)

Cor

Branco

Cor do texto da etiqueta

Prateado

Especificações ambientais
Temperatura de
funcionamento

-10 °C a +45 °C (14 °F a +113 °F)

Temperatura de
armazenamento

-40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)

Humidade relativa

<95%

Como encomendar
PLE‑WP3S2Z‑EU Painel de parede

Painel de parede para seleccionar remotamente uma
fonte de música e activar ou desactivar zonas de um
misturador de áudio ou amplificador misturador.
N.º de encomenda PLE-WP3S2Z-EU
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