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Het Plena PLE‑WP3S2Z‑EU Wandpaneel wordt gebruikt
om op afstand een muziekbron te selecteren en zones
van een Plena PLE-audiomengpaneel of
mengversterker te activeren of te deactiveren.
Basisfuncties
Bediening op afstand van zones en ingangsbronnen
Twee zones en drie ingangen voor muziekbronnen
kunnen vanaf een externe locatie worden geselecteerd
door de afzonderlijke schakelaars te kiezen.
Indicatoren
De status AAN van elke zone en geselecteerde
muziekbron wordt door een LED aangeduid.
Aansluitingen en instellingen
Met een CAT‑5-kabel en RJ‑45-connector kan het
PLE‑WP3S2Z‑EU Wandpaneel gemakkelijk en snel op
een mengpaneel of mengversterker van de PLE-serie
worden aangesloten. Instellingen zijn niet nodig.
Doorlusconfiguratie/externe locaties
Maximaal vier PLE‑WP3S2Z‑EU Wandpanelen kunnen
in een doorlusconfiguratie worden geplaatst om een
mengpaneel of mengversterker van de PLE-serie op
afstand te bedienen.

u

Kan worden gebruikt voor alle Plena Easyline (PLE)
mengversterkers

u

Selectie op afstand van drie ingangen voor
muziekbronnen

u

Zoneselectie op afstand

u

Perfecte aanvulling op Bosch-volumeregelingen

u

Doorlusconfiguratie van meerdere wandpanelen

Certificaten en goedkeuringen
Veiligheid

Conform EN 60065

EMC-emissie

conform EN 55103-1

EMC-immuniteit

conform EN 55103-2

Regio

Certificiëring

Europa

CE

Installatie/configuratie
Het wandpaneel wordt op het mengpaneel of de
mengversterker aangesloten via een standaard CAT‑5kabel met een RJ‑45-connector. De maximum
kabelafstand bedraagt 200 m. Het ontwerp en de kleur
passen in elk interieur. De installatie en bediening zijn
eenvoudig en de betrouwbaarheid is optimaal. De
vormgeving past uitstekend bij de Boschluidsprekervolumeregelingen.
De knoppen op het wandpaneel hebben dezelfde
functie als de overeenkomstige knoppen op het
frontpaneel van het Plena-mengpaneel.
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Meegeleverde onderdelen
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PLE‑WP3S2Z‑EU Wandpaneel
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Overzichtskaart

Technische specificaties
Elektrische specificaties
Voeding
Spanningsbereik

5 VDC, geleverd door de aangesloten
versterker

Stroomverbruik (standaard)

<50 mA

Aansluitingen
naar (mengpaneel)
versterker
Doorgelust

1 x RJ-45
1 x RJ-45

Mechanische specificaties
Afmetingen (H x B x D)

87 x 87 x 21 mm

Gewicht

Ca. 0,35 kg

Kleur

Wit

Kleur labeltekst

Zilver

Omgevingseisen
Bedrijfstemperatuur

-10 ºC tot +45 ºC

Opslagtemperatuur

-40 ºC tot +70 ºC

Relatieve vochtigheidsgraad

< 95%

Bestelinformatie
PLE‑WP3S2Z‑EU Wandpaneel

Wandpaneel om op afstand een muziekbron te
selecteren en zones van een audiomengpaneel of
mengversterker te activeren of te deactiveren.
Opdrachtnummer PLE-WP3S2Z-EU
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