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u Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλους τους ενισχυτές
μίκτη Plena Easyline (PLE)

u Απομακρυσμένη επιλογή τριών πηγών εισόδου
μουσικής

u Απομακρυσμένη επιλογή ζωνών

u Συνοδεύει τέλεια τα χειριστήρια έντασης ήχου Bosch

u Αλυσιδωτή σύνδεση πολλών επιτοίχιων πινάκων

Ο επιτοίχιος πίνακας Plena PLE‑WP3S2Z‑EU
χρησιμοποιείται για την επιλογή πηγής μουσικής και την
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ζωνών σε ένα μίκτη
ήχου ή ενισχυτή μίκτη Plena PLE από απόσταση.

Περιγραφή λειτουργ.

Απομακρυσμένος έλεγχος ζωνών και πηγής εισόδου
Μπορούν να ελέγχονται δύο ζώνες και τρεις πηγές
εισόδου μουσικής από μια απομακρυσμένη θέση μέσω
των μεμονωμένων διακοπτών.

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

Συνδέσεις και ρυθμίσεις
Με χρήση ενός καλωδίου CAT‑5 και ενός βύσματος
RJ‑45, ο επιτοίχιος πίνακας PLE‑WP3S2Z‑EU μπορεί να
συνδεθεί εύκολα και γρήγορα με το μίκτη ή τον
ενισχυτή μίκτη της σειράς PLE. Δεν απαιτούνται
ρυθμίσεις.

Αλυσιδωτή σύνδεση / Απομακρυσμένες θέσεις
Μπορούν να συνδεθούν αλυσιδωτά έως τέσσερις
επιτοίχιοι πίνακες PLE‑WP3S2Z‑EU για τον έλεγχο ενός
μίκτη ή ενός ενισχυτή μίκτη της σειράς PLE από
απόσταση.

Εγκρίσεις χωρών

Ασφάλεια σύμφωνα με το πρότυπο EN
60065

Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές σύμφωνα με το πρότυπο EN
55103-1

Ατρωσία σε ηλεκτρομαγνητικές
παρεμβολές

σύμφωνα με το πρότυπο EN
55103-2

Περιοχή Πιστοποίηση

Ευρώπη CE

Προγραμματισμός

Ο επιτοίχιος πίνακας συνδέεται με το μίκτη ή το
ενισχυτή μίκτη μέσω τυποποιημένου καλωδίου CAT‑5 με
βύσμα RJ‑45. Η μέγιστη απόσταση για το καλώδιο είναι
200 m. Το σχέδιο και το χρώμα ταιριάζουν διακριτικά σε
οποιονδήποτε εσωτερικό χώρο. Η σχεδίαση



βελτιστοποιεί την ευκολία εγκατάστασης, τη λειτουργία
και την αξιοπιστία. Η πλευρά του ταιριάζει με εκείνη των
χειριστηρίων έντασης ήχου για μεγάφωνα Bosch.
Τα κουμπιά του επιτοίχιου πίνακα ελέγχουν τις ίδιες
λειτουργίες με τα αντίστοιχα κουμπιά στην μπροστινή
πλευρά του μίκτη Plena

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα
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1 Κάρτα γρήγορης αναφοράς

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρική τροφοδοσία  

Εύρος τιμών τάσης 5 VDC, παρέχεται από το
συνδεδεμένο ενισχυτή

Κατανάλωση ρεύματος (τυπική) <50 mA

Υποδοχές σύνδεσης  

     με τον ενισχυτή (μίκτη) 1 x RJ‑45

     Βρόχος διέλευσης 1 x RJ‑45

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 87 x 87 x 21 mm
(3,43 x 3,43 x 0,83 in)

Βάρος Περίπου 0,35 kg (0,77 lb)

Χρώμα Λευκό

Χρώμα κειμένου ετικετών Ασημί

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

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

Θερμοκρασία αποθήκευσης -40°C έως +70°C (-40°F έως +158°F)

Σχετική υγρασία <95%

Πληροφορίες παραγγελίας

PLE‑WP3S2Z‑EU Επιτοίχιος πίνακας
Επιτοίχιος πίνακας για την επιλογή πηγής μουσικής από
απόσταση και την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση
των ζωνών ενός μίκτη ήχου ή ενός ενισχυτή μίκτη.
Αρ. παραγγελίας PLE-WP3S2Z-EU
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