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u Τηλεχειριστήριο για τη μονάδα Plena "όλα σε ένα"
PLN‑6AIO240.

u Δρομολόγηση BGM και χειριστήριο έντασης ήχου

u Απομακρυσμένη επιλογή τεσσάρων πηγών εισόδου
μουσικής

u Απομακρυσμένη είσοδος μικροφώνου/γραμμής

u Τροφοδοσία από τη Μονάδα Plena "όλα σε ένα"

Το επίτοιχο πληκτρολόγιο Plena PLN‑4S6Z
χρησιμοποιείται για την επιλογή της πηγής, την επιλογή
ζώνης και την ένταση ήχου της μονάδας Plena "όλα σε
ένα" PLN‑6AIO240 από μια απομακρυσμένη τοποθεσία
και δέχεται μικρόφωνο ή πηγή μουσικής.

Επισκόπηση συστήματος

Το επίτοιχο πληκτρολόγιο συνδέεται στη μονάδα Plena
"όλα σε ένα" PLN‑6AIO240 με τυπικό καλώδιο Cat‑5. Το
μέγιστο μήκος καλωδίου είναι 600 m. Τα κουμπιά στον
επίτοιχο πίνακα έχουν τις ίδιες λειτουργίες με τα
αντίστοιχα κουμπιά στην μπροστινή πλευρά της μονάδας
"όλα σε ένα". Το σχέδιο και το χρώμα του επίτοιχου
πίνακα ταιριάζουν διακριτικά σε οποιονδήποτε
εσωτερικό χώρο. Η σχεδίαση βελτιστοποιεί την ευκολία
εγκατάστασης, τη λειτουργία και την αξιοπιστία.

Περιγραφή λειτουργ.

Απομακρυσμένος έλεγχος ζωνών και πηγής μουσικής
Μπορούν να επιλεχθούν έξι ζώνες και τέσσερις πηγές
εισόδου μουσικής από μια απομακρυσμένη θέση.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Ενεργοποίηση
στο μπροστινό μέρος του επίτοιχου πίνακα για να
αποκτήσετε άμεσα απομακρυσμένο έλεγχο της επιλογής
μουσικής και της κύριας έντασης ήχου.

Ενδεικτικές λυχνίες
Η κατάσταση ενεργοποίησης (ON) κάθε ζώνης και
επιλεγμένης πηγής μουσικής υποδεικνύεται από μια
λυχνία LED.

Συνδέσεις και ρυθμίσεις
Το επίτοιχο πληκτρολόγιο μπορεί να συνδεθεί εύκολα
και γρήγορα στη μονάδα Plena "όλα σε ένα",
χρησιμοποιώντας τυπικό καλώδιο Cat-5 και ακροδέκτες
RJ45. Δεν απαιτείται διαμόρφωση.

Στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες
Μπροστινή πλευρά:

• Κουμπιά επιλογής έξι ζωνών και ολική κλήση
• Κουμπί επιλογής πηγής μουσικής
• Κεντρικό χειριστήριο έντασης ήχου
• Κουμπί Ενεργοποίησης
• Χειριστήριο ελέγχου έντασης για την τοπική είσοδο

ήχου

Διασυνδέσεις
• Σύνδεσμος XLR για μικρόφωνο
• Στερεοφωνική υποδοχή 3.5 mm για την πηγή μουσικής
• Υποδοχή RJ45 (μέσα στο επίτοιχο πληκτρολόγιο)



Εγκρίσεις χωρών

Ασφάλεια IEC/EN 60065

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

Συνθήκες EN 50581

  

Η.Π.Α. UL 60065
FCC Μέρος 15B

CA CSA C22.2.60065

CN CCC

AU/NZ C-Tick

Περιοχή Πιστοποίηση

Ευρώπη CE

Προγραμματισμός

Τηλεχειριστήριο
Το επίτοιχο πληκτρολόγιο μπορεί να τοποθετηθεί σε
τοίχο ή επίπεδη επιφάνεια με χρήση των οπών στον
οπίσθιο βραχίονα τοποθέτησης. Τροφοδοτείται από τη
μονάδα Plena "όλα σε ένα" και χρησιμοποιεί ένα
καλώδιο Cat‑5 για την διασύνδεση σε απόσταση μέχρι
και 600 m από τη μονάδα "όλα σε ένα". Δεν χρειάζεται
διαμόρφωση.

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητ
α

Εξάρτημα

1 Επίτοιχος πίνακας "όλα σε ένα"

1 m Καλώδιο Cat‑5 με βύσματα RJ45

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Τροφοδοτικό  

Εύρος τάσης ρεύματος 24 Vdc, παρέχεται από το
συνδεδεμένο ενισχυτή

Κατανάλωση ρεύματος (τυπική) <50 mA

Υποδοχή σύνδεσης Σύνδεσμος 1 x RJ45 (μέσα στον
επίτοιχο πίνακα)

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 115 x 115 x 70 mm
(4.5 x 4.5 x 2.8 in)

Βάρος Περίπου 0,6 kg (1,3 lb)

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας -10ºC έως +45ºC (14ºF έως
+113ºF)

Θερμοκρασία αποθήκευσης -40ºC έως +70ºC (-40ºF έως
+158ºF)

Σχετική υγρασία <95% (χωρίς συμπύκνωση)

Πληροφορίες παραγγελίας

Επίτοιχο πληκτρολόγιο Plena "όλα σε ένα"
Ενσύρματο τηλεχειριστήριο για τη μονάδα Plena "όλα σε
ένα" με τοπικές εισόδους ήχου.
Αρ. παραγγελίας PLN-4S6Z
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