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u Có thể dùng cho tất cả các bộ khuếch đại của bộ trộn
Plena Easyline (PLE)

u Lựa chọn từ xa ba đầu vào nguồn nhạc

u Lựa chọn vùng từ xa

u Sản phẩm đồng hành hoàn hảo với điều khiển âm
lượng Bosch

u Mắc nối tiếp nhiều bảng gắn tường

Bảng gắn tường Plena PLE‑WP3S2Z‑EU được dùng để
chọn nguồn nhạc từ xa và kích hoạt hoặc hủy kích hoạt
các vùng của bộ trộn âm thanh Plena PLE hoặc bộ
khuếch đại của bộ trộn.

Chức năng

Điều khiển vùng và nguồn đầu vào từ xa
Có thể điều khiển hai vùng và ba nguồn đầu vào nhạc từ
xa bằng cách chọn các công tắc riêng.

Chỉ báo
Đèn LED sẽ cho biết trạng thái BẬT của mỗi vùng và
nguồn nhạc được chọn.

Kết nối và cài đặt
Với việc sử dụng cáp CAT‑5 và đầu nối RJ‑45, người dùng
có thể kết nối Bảng gắn tường PLE‑WP3S2Z‑EU với bộ
trộn sê-ri PLE hoặc bộ khuếch đại của bộ trộn một cách
dễ dàng và nhanh chóng. Không cần cài đặt.

Mắc nối tiếp / Vị trí ở xa
Có thể mắc nối tiếp tối đa bốn Bảng gắn tường
PLE‑WP3S2Z‑EU để điều khiển từ xa bộ trộn sê-ri PLE
hoặc bộ khuếch đại của bộ trộn.

Chứng nhận và Phê chuẩn

An toàn theo EN 60065

Phát xạ EMC theo EN 55103-1

Miễn nhiễm EMC theo EN 55103-2

Khu vực Chứng nhận

Châu Âu CE

Ghi chú Lắp đặt/Cấu hình

Bảng gắn tường được lắp vào bộ trộn hoặc bộ khuếch đại
của bộ trộn thông qua cáp CAT‑5 tiêu chuẩn có đầu nối
RJ‑45. Chiều dài tối đa của cáp là 200 m. Thiết kế và
màu sắc hoàn toàn phù hợp với mọi nội thất. Thiết kế
của sản phẩm được tối ưu hóa để có thể lắp đặt, vận
hành dễ dàng và đảm bảo độ tin cậy. Hình thức phù hợp
với Điều khiển Âm lượng Loa Bosch.
Các nút của bảng gắn tường có cùng chức năng với các
nút tương ứng trên bảng mặt trước của bộ trộn Plena



Bộ phận Đi kèm

1 Bảng gắn tường PLE‑WP3S2Z‑EU

1 Thẻ Tham khảo Nhanh

Thông Số Kỹ Thuật

Điện

Nguồn điện  

Dải điện áp 5 VDC, do bộ khuếch đại được kết
nối cung cấp

Dòng tiêu thụ (điển hình) <50 mA

Đầu nối  

     đến bộ khuếch đại (bộ trộn) 1 x RJ‑45

     Nối tiếp 1 x RJ‑45

Đặc tính cơ học

Kích thước (C x R x S) 87 x 87 x 21 mm
(3,43 x 3,43 x 0,83 in)

Trọng lượng Xấp xỉ 0,35 kg (0,77 lb)

Màu Trắng

Màu chữ trên nhãn Bạc

Môi trường

Nhiệt đô ̣ hoạt đô ̣ng -10 ºC đến +45 ºC (14 ºF đến
+113 ºF)

Nhiệt độ bảo quản Từ -40 ºC tới +70 ºC (-40 ºF tới
+158 ºF)

Độ ẩm tương đô ́i <95%

Thông tin Đặt hàng

Bảng gắn tường PLE‑WP3S2Z‑EU
Bảng gắn tường để chọn nguồn nhạc từ xa và kích hoạt
hoặc hủy kích hoạt các vùng của bộ trộn âm thanh hoặc
bộ khuếch đại của bộ trộn.
Số đặt hàng PLE-WP3S2Z-EU
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