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u Χωρητικά σημεία αφής

u Επιλογή πηγής

u Στοιχείο ελέγχου έντασης

u Τροφοδοσία από τον PLM‑8M8

u Βρόχος διέλευσης για τη σύνδεση είτε με
περισσότερους επίτοιχους πίνακες ελέγχου είτε με
σταθμούς κλήσης

Ο επίτοιχος πίνακας ελέγχου PLM‑WCP PLENA είναι ένα
προαιρετικό εξάρτημα του μίκτη DSP Matrix 8 καναλιών
PLM‑8M8 PLENA matrix και, όπως κάθε καλό
προαιρετικό εξάρτημα, διαθέτει συμπληρωματική
σχεδίαση υψηλής αισθητικής. Ωστόσο, εκτός από την
εξαιρετική του εμφάνιση και την κομψή σχεδίαση, είναι
ένα ουσιώδες και χρηστικό προϊόν.
Η εγκατάσταση δεν θα μπορούσε να είναι ευκολότερη.
Καθώς η τροφοδοσία γίνεται μέσω τυπικού καλωδίου
CAT 5 από τον PLM‑8M8 και η επικοινωνία της μονάδας
μέσω της υποδοχής RS485, μπορούν να συνδεθούν
αλυσιδωτά πολλοί πίνακες PLM‑WCP μαζί με τον
σταθμό κλήσης 8 ζωνών PLM‑8CS, μειώνοντας τις
δρομολογήσεις καλωδίων και το χρόνο εγκατάστασης.

Περιγραφή λειτουργ.

Στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες
Όλα στοιχεία ελέγχου της μονάδας είναι χωρητικού
τύπου αφής και οι λυχνίες LED είναι λευκές,
προσφέροντας μινιμαλιστική εμφάνιση και αίσθηση στη
μονάδα.
Το κουμπί επιλογής επιτρέπει την απλή εναλλαγή μεταξύ
των 4 διαθέσιμων επιλογών. Παρέχονται 2
διαμορφώσεις, ενώ κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης

ο μικροδιακόπτης (DIP) στο πίσω μέρος της μονάδας
μπορεί να ρυθμιστεί για τον καθορισμό της περιοχής
επιλογών σε A) 4 εισόδους μικροφώνου/γραμμής, για
ανεξάρτητη μίξη της κάθε μίας σε μια ζώνη ή B) 3
ξεχωριστές πηγές μουσικής με δυνατότητα
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

Σήμανση
Η σήμανση της μονάδας δεν θα μπορούσε να είναι
ευκολότερη. Χρησιμοποιήστε απλά το λογισμικό του
γραφικού περιβάλλοντος εργασίας χρήστη για
υπολογιστές για να εκτυπώσετε τις ετικέτες. Η
δυνατότητα αυτή περιλαμβάνει επίσης τη χρήση λευκού
κειμένου σε μαύρο φόντο, επιτρέποντας τη διατήρηση
της υψηλής αισθητικής της μονάδας.

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

Βρόχος διέλευσης.
Οι μονάδες του PLM‑WCP και του σταθμού κλήσης 8
ζωνών PLM‑8CS μπορούν να συνδεθούν σε σειρά
(αλυσιδωτή σύνδεση), μειώνοντας τις δρομολογήσεις
των καλωδίων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε μια
εγκατάσταση. Η τροφοδοσία και των δύο αυτών
μονάδων γίνεται από το μίκτη DSP Matrix 8 καναλιών
PLM‑8M8 μέσω του ίδιου καλωδίου CAT 5.

Βραχίονας εγκατάστασης
Η μονάδα είναι σχεδιασμένη για τοποθέτηση σε
επιφάνεια και συνοδεύεται από έναν βραχίονα που
στερεώνεται στον τοίχο, επιτρέποντας την ασφάλιση της
μονάδας στο βραχίονα. Οι 3 διαθέσιμες επιλογές
εισόδου των καλωδίων στη μονάδα καθιστούν την
εγκατάσταση όσο το δυνατόν πιο εύκολη.

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητα Εξαρτήματα

1 Επίτοιχος πίνακας ελέγχου PLM-WCP

1 Βραχίονας εγκατάστασης

1 Τεκμηρίωση σχετικά με την ασφάλεια

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Τροφοδοτικό (παρέχεται από το
PLM-8M8)

 

Εύρος τιμών τάσης 30 - 50 VDC

Κατανάλωση ισχύος 0,5 W

Υποδοχές σύνδεσης 2x

Βρόχος διέλευσης RS485 RJ45

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις βάσης (Υ x Π x Β) 130 x 100 x 30 mm
(5,1 x 3,9 x 1,2 in)

Τοποθέτηση Βάση τοποθέτησης σε
επιφάνεια

Χρώμα Μαύρο Trafic (RAL 9017)
Ασημί (RAL 9006)

Βάρος Περίπου 0,13 kg
(Περίπου 0,29 lb)

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας -10ºC έως +45ºC

Θερμοκρασία αποθήκευσης -40ºC έως +70ºC

Σχετική υγρασία <95%

Πληροφορίες παραγγελίας

Επίτοιχος πίνακας ελέγχου PLM-WCP PLENA matrix
Επιτοίχιος πίνακας ελέγχου, 8 ζώνες.
Αρ. παραγγελίας PLM-WCP
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