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u A PLN‑6AIO240 Plena All-in-One eszköz távvezérlése

u Háttérzene vezérlése és hangerő-szabályozás

u Négy zeneforrás-bemenet távoli kiválasztása

u Távoli mikrofon-/vonalbemenet

u Tápellátás a Plena All-in-One eszközről

A PLN‑4S6Z Plena fali panellel távolról kiválasztható a
forrás, a zóna, a PLN‑6AIO240 Plena All-in-One
hangereje, és mikrofon vagy zeneforrás is
csatlakoztatható hozzá.

Rendszeráttekintés

A fali panel egy szabványos Cat‑5 kábellel csatlakozik a
PLN‑6AIO240 Plena All-in-One eszközhöz. A kábel
legfeljebb 600 m hosszú lehet. A fali panel gombjainak
funkciója azonos az All-in-One eszköz előlapján lévő
megfelelő gombok funkciójával. A fali panel kivitele és
színe minden belső térben feltűnésmentes. A kivitel az
egyszerű szerelhetőség, működtethetőség és
megbízhatóság optimális kombinációja.

Főbb funkciók

Távoli zóna- és zeneforrás-vezérlés
Hat zóna és négy zenebemeneti forrás választható ki
egy távoli helyről. A fali panel előlapján lévő
Engedélyezés gomb megnyomásával azonnal távolról
vezérelheti a zene kiválasztását és a fő hangerőt.

Visszajelzők
Az egyes zónák aktív állapotát és a kiválasztott
zeneforrást egy LED jelzi.

Csatlakozások és beállítások
Egy Cat‑5 kábel és RJ45-csatlakozók segítségével a fali
panelt könnyen és gyorsan csatlakoztathatja a Plena
All-in-One eszközhöz. Konfigurálás nem szükséges.

Kezelőszervek és jelzőfények
Előlap:

• Hat zónaválasztó gomb és összes zóna gomb
• Zeneforrás kiválasztógombja
• Fő hangerő-szabályozó
• Engedélyezés gomb
• Helyi hangbemenet szintszabályozása

Csatlakoztatás
• XLR-csatlakozó a mikrofonhoz
• 3,5 mm-es sztereó csatlakozó a zeneforráshoz
• RJ45-csatlakozó (a fali panelben)

Tanúsítványok és engedélyek

Biztonság IEC/EN 60065

EMC EN 55103-1
EN 55103-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Környezet EN 50581

  



US UL 60065
FCC 15B rész

CA CSA C22.2.60065

CN CCC

AU/NZ C-Tick

Régió Tanúsítvány

Európa CE

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

Távvezérlő
A fali panel a falra vagy sima felületre rögzíthető a
hátsó szerelőkeretben kialakított furatok segítségével.
A tápellátást a Plena All-in-One eszköztől kapja, és
egyetlen Cat‑5 kábellel csatlakozik az All-in-One
eszközhöz, akár 600 m távolságból. Konfigurálás nem
szükséges.

Tartozékok

Mennyis
ég

Alkatrész

1 Összes zónát kezelő fali panel

1 m Cat‑5 kábel RJ45-dugókkal

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Tápfeszültség  

Feszültségtartomány 24 V DC, melyet a csatlakozatott
erősítő biztosít

Áramfelvétel (jellemző érték) < 50 mA

Csatlakozó 1 db RJ45-aljzat (a fali panelben)

Mechanikai jellemzők

Méretek (ma x szé x mé) 115 x 115 x 70 mm
(4,5 col x 4,5 col x 2,8 col)

Tömeg Kb. 0,6 kg (1,3 font)

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet -10 ºC és +45 ºC (14 ºF és +113 ºF)
között

Tárolási hőmérséklet -40 ºC és +70 ºC (-40 ºF és
+158 ºF) között

Relatív páratartalom <95% (nem lecsapódó)

Rendelési információ

Plena All-in-One fali panel
Vezetékes távvezérlő a Plena All-in-One eszközhöz helyi
audiobemenetekkel.
Rendelésszám PLN-4S6Z
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