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u Kapacitív érintőterületek

u Forrásválasztás

u Hangerő-szabályozás

u Tápellátás a PLM‑8M8 egységről

u Hurkolt csatlakoztatás több fali vezérlőközponttal
vagy bemondópulttal

A PLM‑WCP PLENA matrix fali vezérlőközpont a
PLM‑8M8 PLENA matrix 8 csatornás DSP Matrix keverő
tartozéka. A megfelelő tartozékokhoz hasonlóan
esztétikus kialakítású, de a nagyszerű külső és a
tetszetős kialakítás mögött tartalmas és jól
használható termék található.
A telepítés nem is lehetne egyszerűbb. A tápellátást
szabványos CAT 5 kábelen keresztül a PLM‑8M8
egység biztosítja, a kommunikáció RS485 protokollon
keresztül történik, így több PLM‑WCP láncba
kapcsolható a PLM‑8CS 8 zónás bemondópulttal,
csökkentve ezzel a felhasznált kábeleket és a telepítés
idejét.

Főbb funkciók

Kezelőszervek és jelzőfények
Az egységen lévő kezelőszervek mindegyike kapacitív
érintőterület, a LED-jelzők pedig fehérek, amely
biztosítja az egység vonzó megjelenését.
A választógomb egyszerűen egyenként végiglépked a 4
lehetséges választáson. 2 konfiguráció lehetséges, és
telepítéskor az egység hátoldalán lévő DIP-kapcsolóval
beállítható a választási terület; ez lehet: A) 4

mikrofon-/vonalbemenet, így mindegyik önállóan
keverhető egy zónában, vagy B) 3 különálló zeneforrás,
amelyek be- és kikapcsolhatók.

Címkézés
Az egység címkézése nem is lehetne egyszerűbb.
Egyszerűen használja a PC GUI szoftvert a címkék
nyomtatásához. Ezzel fehér szöveg is nyomtatható
fekete háttérrel, így megtartható az egység esztétikus
megjelenése.

Tanúsítványok és engedélyek

Biztonság Az EN 60065 szabvány szerint

EMC-kibocsátás Az EN 55103‑1 szabvány
szerint

EMC-zavarvédettség Az EN 55103‑2 szabvány
szerint

Régió Tanúsítvány

Európa CE



Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

Hurkolt.
A PLM‑WCP és a PLM‑8CS 8 zónás bemondópult
egységei egyaránt sorba kapcsolhatók (láncolás),
csökkentve ezzel a telepítéshez szükséges kábelek
számát. Mindkét egység a PLM‑8M8 8 csatornás DSP
Matrix keverőtől kapja a tápellátást azonos CAT 5
kábelen keresztül.

Szerelőkonzol
Az egységet felületi szerelésre tervezték, és
tartozékként tartalmaz egy konzolt, amelyet a falba kell
rögzíteni, az egységet pedig a konzolra kell rögzíteni.
Az egység 3 kábelvezetési lehetőséget kínál, hogy a
telepítés a lehető legegyszerűbb legyen.
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Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Tápellátás (PLM‑8M8 biztosítja)  

Feszültségtartomány 30 - 50 V DC

Teljesítményfelvétel 0,5 W

Csatlakozók 2 db

RS485 hurkolt RJ45

Mechanikai jellemzők

Alapméretek (ma x szé x mé) 130 x 100 x 30 mm
5,1 x 3,9 x 1,2"

Szerelés Felszíni szerelésű keret

Szín Trafic fekete (RAL 9017)
Ezüst (RAL 9006)

Tömeg Kb. 0,13 kg
Kb. 0,29 lb

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet -10ºC és +45ºC között

Tárolási hőmérséklet -40ºC és +70ºC között

Relatív páratartalom <95%

Rendelési információ

PLM-WCP PLENA matrix fali vezérlőközpont
Fali vezérlőközpont, 8-zónás.
Rendelésszám PLM-WCP
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