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u Tüm Plena Easyline (PLE) mikser amplifikatörlerde
kullanılabilir

u Üç müzik kaynağı girişinin uzaktan seçilmesi

u Uzaktan bölge seçimi

u Bosch ses seviyesi kontrolleriyle mükemmel
uyumluluk

u Birden çok duvar paneli için papatya dizimi

Plena PLE‑WP3S2Z‑EU Duvar Paneli, uzaktan bir müzik
kaynağının seçilmesi ve Plena PLE ses mikserinin ve
mikser amplifikatörün bölgelerinin etkinleştirilmesi
veya devre dışı bırakılması için kullanılır.

Fonksiyonlar

Uzaktan bölge ve Giriş kaynağı kontrolü
İki bölge ve üç müzik girişi kaynağı, ayrı düğmelerin
seçilmesiyle uzak bir konumdan kontrol edilebilir.

Göstergeler
Her bölgenin AÇIK durumu ve seçili müzik kaynağı bir
LED'le gösterilir.

Bağlantılar ve ayarlar
CAT‑5 kablosu ve RJ‑45 konektörü kullanılarak
PLE‑WP3S2Z‑EU Duvar Paneli, kolayca ve hızlı bir
şekilde PLE serisi mikser veya mikser amplifikatöre
bağlanabilir. Ayar yapılması gerekmez.

Papatya dizimi / Uzak konumlar
Bir PLE serisi mikserin veya mikser amplifikatörün
uzaktan kontrol edilmesi için maksimum dört
PLE‑WP3S2Z‑EU Duvar Paneli papatya dizimi ile
birbirine bağlanabilir.

Sertifikalar ve Onaylar

Güvenlik EN 60065'e uygundur

Elektromanyetik emisyon EN 55103-1'e uygundur

Elektromanyetik bağışıklık EN 55103-2'ye uygundur

Bölge Sertifikasyon

Avrupa CE

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

Duvar Paneli, miksere veya mikser amplifikatöre RJ‑45
konektörü bulunan standart CAT‑5 kablosu ile takılır.
Maksimum kablo uzunluğu 200 m'dir. Tasarımı ve rengi
tüm iç kısımlara uyumludur. Kolay kurulum, çalışma ve
güvenilirlik tasarımda en üst seviyeye getirilmiştir.
Görünümü, Bosch Hoparlör Ses Seviyesi Kontrolleriyle
uyumlu hale getirilmiştir.
Duvar paneli düğmeleri, Plena mikser ön panelindeki
ilgili düğmelerle aynı işleve sahiptir.



İçerdiği parçalar

1 PLE‑WP3S2Z‑EU Duvar Paneli

1 Hızlı Referans Kartı

Teknik Spesifikasyonlar

Elektrik

Güç kaynağı  

Voltaj aralığı 5 VDC, bağlı amplifikatörle güç verilir

Akım tüketimi (tipik) <50 mA

Konektörler  

     (mikser) amplifikatör için 1 x RJ‑45

     Devre geçişi 1 x RJ‑45

Mekanik

Boyutlar (Y x G x D) 87 x 87 x 21 mm
(3,43 x 3,43 x 0,83 inç)

Ağırlık Yaklaşık 0,35 kg (0,77 lb)

Renk Beyaz

Etiket metin rengi Gümüş

Çevresel

Çalışma sıcaklığı -10 ºC - +45 ºC (14 ºF - +113 ºF)

Depolama sıcaklığı -40 ºC - +70 ºC (-40 ºF - +158 ºF)

Bağıl nem <%95

Sipariş Bilgileri

PLE‑WP3S2Z‑EU Duvar Paneli
Bir müzik kaynağını uzaktan seçmek ve bir ses mikseri
ya da mikser amplifikatörüne ait bölgeleri
etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için duvar
paneli.
Sipariş numarası PLE-WP3S2Z-EU
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