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O painel de parede Plena PLN‑4S6Z é utilizado para
controlar a selecção de fonte, a selecção de zona e o
volume da unidade tudo-em-um Plena PLN‑6AIO240 a
partir de uma localização remota, além de aceitar uma
fonte de microfone ou de música.
Generalidades (sistema)
O painel de parede é ligado à unidade tudo-em-um
Plena PLN‑6AIO240 através de um cabo Cat‑5 padrão.
O comprimento máximo do cabo é 600 m. Os botões
do painel de parede têm a mesma função que os
botões correspondentes do painel frontal da unidade
tudo-em-um. O design e a cor do painel de parede são
discretos e enquadram-se em qualquer decoração.
Concebidos para optimização da facilidade de
instalação, do funcionamento e da fiabilidade.
Funções
Controlo de zona remota e fonte de música
Seis zonas e quatro fontes de entrada de música
seleccionadas a partir de um local remoto. O botão de
activação na parte frontal do painel de parede remoto
pode ser premido para assumir o controlo remoto
instantâneo da selecção da música e do volume
principal.

u

Controlo remoto para a unidade tudo-em um Plena
PLN‑6AIO240

u

Encaminhamento e controlo de volume da música
ambiente

u

Selecção remota de quatro entradas de fonte de
música

u

Entrada de microfone/linha remota

u

Alimentado através da unidade tudo-em-um Plena

Indicadores
O estado ON de cada zona e a fonte de música
seleccionada são indicados através de um LED.
Ligações e definições
É possível ligar o painel de parede de forma fácil e
rápida a uma unidade tudo-em-um Plena, utilizando
um cabo Cat‑5 e conectores RJ45. Não é necessária
configuração.
Controlo e indicadores
Lado frontal:
• Botões de selecção para seis zonas com chamada
geral
• Botão de selecção de fonte de música
• Controlo de volume principal
• Botão de activação
• Nível de controlo para entrada de áudio local

Interligações

• Conector XLR para microfone
• Conector estéreo de 3,5 mm para fonte de música
• Conector RJ45 (no interior do painel de parede)
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Especificações ambientais

Certificados e Aprovações
Segurança

CEI/EN 60065

EMC

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

Ambiente

EN 50581

E.U.A.

UL 60065
FCC, Parte 15B

CA

CSA C22.2.60065

CN

CCC

AU/NZ

C-Tick

Região

Certificação

Europa

CE

Planeamento
Controlo remoto
O painel de parede pode ser fixado a uma parede ou
superfície plana utilizando os orifícios no suporte de
montagem de parede. É alimentado a partir da
unidade tudo-em-um Plena e utiliza um único cabo
Cat‑5 para interligação até 600 m, a partir da unidade
tudo-em-um. Não é necessária configuração.
Peças incluídas
Quantid
ade

Componente

1

Painel de parede tudo-em-um

1m

Cabo Cat‑5 com fichas RJ45

Especificações Técnicas
Especificações eléctricas
Fonte de alimentação
Gama de tensões

24 Vdc, alimentados pelo
amplificador ligado

Consumo de corrente (típico)

< 50 mA

Conector

1 tomada RJ45 (no interior do painel
de parede)

Especificações mecânicas
Dimensões (A x L x P)

115 x 115 x 70 mm
(4,5 x 4,5 x 2,8 pol.)

Peso

Aprox. 0,6 kg (1,3 lb)

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% (sem condensação)

Como encomendar
Painel de parede tudo-em-um Plena

Controlo remoto com fios para a unidade tudo-em-um
Plena com entradas de áudio locais.
N.º de encomenda PLN-4S6Z
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