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u Dapat digunakan untuk semua amplifier mixer
Plena Easyline (PLE)

u Pemilihan tiga input sumber musik dari jauh

u Pemilihan zona dari jauh

u Pelengkap sempurna untuk kontrol volume Bosch

u Perangkaian banyak panel dinding berbentuk daisy-
chain

Panel Dinding Plena PLE‑WP3S2Z‑EU digunakan untuk
memilih sumber musik dan mengaktifkan atau
menonaktifkan zona pada mixer audio atau amplifier
mixer Plena PLE dari jarak jauh.

Fungsi

Zona jauh dan Kontrol sumber input
Dua zona dan tiga sumber input musik dapat dikontrol
dari jauh dengan memilih masing-masing sakelar.

Indikator
Status ON di setiap zona dan sumber musik terpilih
ditunjukkan oleh LED.

Koneksi dan pengaturan
Dengan kabel CAT‑5 dan konektor RJ‑45, Panel
Dinding PLE‑WP3S2Z‑EU dapat dengan mudah dan
cepat dihubungkan ke mixer atau amplifier mixer seri
PLE. Pengaturan tidak diperlukan.

Daisy-chain / Lokasi jauh
Maksimal empat Panel Dinding PLE‑WP3S2Z‑EU dapat
dirangkai daisy-chain untuk mengontrol mixer atau
amplifier mixer seri PLE dari jarak jauh.

Sertifikasi dan Persetujuan

Keselamatan sesuai EN 60065

Emisi EMC sesuai EN 55103-1

Imunitas EMC sesuai EN 55103-2

Wilayah Sertifikasi

Eropa CE

Catatan Pemasangan/Konfigurasi

Panel Dinding dipasang ke mixer atau amplifier mixer
melalui kabel CAT‑5 standar dengan konektor RJ‑45.
Jarak kabel maksimal adalah 200 m. Desain dan
warnanya tidak mengganggu interior apapun.
Kemudahan instalasi, operasi, dan keandalan
dioptimalkan di dalam desain. Tampilannya serasi
dengan Kontrol Volume Loudspeaker dari Bosch.
Tombol-tombol panel dinding memiliki fungsi sama
dengan tombol-tombol pada panel depan mixer Plena



Suku Cadang yang Disertakan

1 PLE‑WP3S2Z‑EU Wall Panel

1 Kartu Referensi Cepat

Spesifikasi Teknis

Kelistrikan

Catu daya  

Rentang tegangan 5 VDC, mengambil dari amplifier
yang terhubung

Konsumsi arus (umum) <50 mA

Konektor  

     ke amplifier (mixer) 1 x RJ‑45

     Loop through 1 x RJ‑45

Mekanis

Dimensi (P x L x T) 87 x 87 x 21 mm
(3,43 x 3,43 x 0,83 in)

Bobot Sekitar 0,35 kg (0,77 lb)

Warna Putih

Warna teks label Silver

Lingkungan

Suhu operasi -10 ºC s/d +45 ºC (14 ºF s/d
+113 ºF)

Suhu penyimpanan -40 ºC s/d +70 ºC (-40 ºF s/d
+158 ºF)

Kelembapan relatif <95%

informasi Pemesanan

PLE‑WP3S2Z‑EU Wall Panel
Panel dinding untuk memilih sumber musik dan
mengaktifkan atau menonaktifkan zona pada mixer
audio atau amplifier mixer dari jarak jauh.
Nomor Pesanan PLE-WP3S2Z-EU
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