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u İki haftalık program

u 14 Sesli Uyarı

u Altı kontak çıkışı

u Otomatik yaz saati/standart saat

u Arka plan müziği seviyesi kontrolü

Plena Haftalık Zamanlayıcı, genel seslendirme
sistemlerinde kullanılmaya yönelik, hassas bir
zamanlayıcıdır. Okullar, alışveriş merkezleri ve düzenli
olarak zamanlanmış mesajlara, sinyallere veya diğer
kontrollere ihtiyaç duyulan diğer tüm alanlar için
idealdir. Plena Mesaj Yöneticisi ve Acil Anons
Sistemine bağlantı için idealdir.

Fonksiyonlar

Ünitede, iki haftalık planın yanı sıra saat ekranı
dışındaki tüm eylemlerin ertelendiği bir duraklatma
modu bulunur. Olaylar, bir dakikalık hassasiyetle
programlanabilir. Olay sayısı sınırsızdır, her dakikada
ilişkili bir olay bulunabilir. Her günde ayrı bir olay
grubu bulunabilir ve iki plan programlanabilir. Plan ön
panelden seçilebilir. Her olay şunları tetikleyebilir:

• Bir sesli uyarı
• Herhangi bir çıkış kontağı kombinasyonu
• Arka plan müziği ses seviyesi değişimi

 
Zamanlayıcı, ses geçişi ile 14 farklı sesli uyarıyı
yayınlayabilir. Diğer ekipmana bağlanmak için röleleri
bulunan, altı adet programlanabilir çıkış kontağı içerir.
Programlanan kontak olayları, kontağı açabilir veya
kapatabilir ya da yapılandırılabilir bir süre için bir vuruş
oluşturabilir. Kontaklar, ön paneldeki düğmelerle de
kontrol edilebilir.

 
Ünitede, arka plan müziği sinyallerini zayıflatmak için
bir ses girişi ve çıkışı bulunur. Ses seviyesi, doğrudan
ön panelden kontrol edilebilir veya belirli zamanlarda,
örneğin sabah ve akşam saatlerinde müziği zayıflatmak
için, seviyeyi değiştirmek üzere programlanabilir.
Sonraki olayda otomatik olarak programlanan seviyeye
dönebilir.

 
Zamanlayıcıda, zamanı harici bir kaynakla senkronize
etmek için bir saat senkronizasyon girişi bulunur;
ancak doğru zamanı bir bilgisayardan da alabilir.
Böylece bir zaman sunucusuyla senkronize olabilir.
Zamanlayıcı saati, tarihi de takip ederek haftanın doğru
gününün görüntülenmesini ve otomatik yaz saati/
standart saat ayarının yapılmasını sağlar. (Avrupa,
Kuzey Amerika, kullanıcının tanımladığı saate göre veya
kapalı). Zamanlayıcıda, ters kutup koruması bulunan
24 V yedek güç girişinin yanı sıra doğru saat ayarlarını
koruyan bir yedek pil bulunur. Senkronizasyon ve
programlama USB portu aracılığıyla yapılır.
Programlama, ön panelden de yapılabilir. Daha büyük,
ayrı bir ekrana bağlanmak için bir RS-232 konektörü
mevcuttur.



Sertifikalar ve Onaylar

Güvenlik EN 60065'e uygundur

Bağışıklık EN 55103-2'ye uygundur

Emisyon EN 55103-1'e uygundur

Bölge Sertifikasyon

Avrupa CE

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

Arkadan görünüm

İçerdiği parçalar

Adet Parça

1 PLN-6TMW Plena Haftalık Zamanlayıcı

1 Güç kablosu

1 19 inç montaj braketi seti

1 Plena CD'si

1 Kullanım talimatları

Teknik Spesifikasyonlar

Elektrik

Şebeke güç kaynağı  

Voltaj 230/115VAC, ±%15, 50/60 Hz

Maks. güç tüketimi 30 W

Pil güç kaynağı  

Voltaj 24 VDC, +%15 / -%15

Maksimum akım 1 A

Performans  

Frekans yanıtı 20 Hz - 20 kHz (-3 dB)

Toplam harmonik bozulma < %0,01 (1kHz)

S/G <85 dB

Dinamik aralık >100 dB

Hat girişi 1 x

Konektör XLR dengeli

Hassasiyet 1 V

Empedans >5 kohm

Boşluk payı >25 dB

Hat çıkışı 1 x

Konektör XLR dengeli

Empedans >100 ohm

Saat  

Hassasiyet
(senkronizasyonsuz)

25 ºC: <2 sn/ay değerinden daha
yüksek
-10 ºC - 55 ºC: <3,5 sn/ay

Senkronizasyon girişi YOK, kontak kutusu en yakın saatle
senkronize olur

Çıkış kontakları  

Konektör MC 1,5/6-ST-3,5

Derecelendirme 100 V, 1 A, voltajsız

Mekanik

Boyutlar (Y x G x D) 48 x 440 x 312 mm
1,88 x 17,32 x 12,28 inç
(braketsiz, ayaklarla)
44 x 483 x 312 mm
1,73 x 19,01 x 12,28 inç
(braketlerle, ayaksız)

Ağırlık Yaklaşık 3 kg

Montaj Bağımsız, 19 inç rak

Renk Kömür siyahı ve gümüş

Çevresel

Çalışma sıcaklığı -10 ºC - +55 ºC (14 ºF - +131 ºF)

Depolama sıcaklığı -40 ºC - +70 ºC (-40 ºF - +158 ºF)

Bağıl nem <%95

Sipariş Bilgileri

PLN‑6TMW Plena Haftalık Zamanlayıcı
Mesaj, sinyal veya zamanlamalı kilitleme ve kapıların
açılması gibi diğer kontrollerin planlanması için haftalık
zamanlayıcı.
Sipariş numarası PLN-6TMW
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Temsil eden:

Turkey:     
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Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
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Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
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