
ZONE4R
Panel zdalnego sterowania

DANE TECHNICZNE
• Wymiary płytki sterującej: 114 x 80 mm
• Odstępy otworów montażowych: 83 mm
• Wymiary otworu montażowego: 

70 x 55 x 40 mm
• Przewody połączeniowe: typu 

CAT5 lub CAT6, o maksymalnej 
długości do 100 m na strefę

• Płytka sterująca: niewymienna

APart Audio ZONE4R to panel zdalnego sterowania do wielofunkcyjnego, 4-strefowego przedwzmacniacza ZONE4. 
Panel sterujący umożliwia regulacje poziomu głośności  muzyki  i  miksowanego sygnału mikrofonowego oraz wybór 
źródła sygnału. Czytelny cyfrowy wyświetlacz ułatwia monitorowanie działania urządzenia. 
Łatwe do instalacji panele zdalnego sterowania podłącza się do przedwzmacniacza ZONE4 za pomocą standardowych 
przewodów  typu  CAT5  (lub  wyższego  typu).  Można  stosować  zarówno  końcówki  połączeniowe  typu  T-568A jak 
i T-568B. Maksymalna dopuszczalna długość przewodu typu CAT5 wynosi 100 m na strefę, zależnie od warunków. 
W zestawie dostarczane są śruby montażowe. Dostępne są obudowy do montażu w ścianie (Nr ref: BBi1) i na ścianie 
(Nr ref: BB1).
Do pojedynczego przedwzmacniacza ZONE4 można podłączyć do 8 paneli zdalnego sterowania ZONE4R w dowolnej 
konfiguracji  (np.  po  2 panele  do  każdej  z  4  stref,  8  paneli  do 1  strefy  lub  w każdej  innej  kombinacji  z  użyciem 
maksymalnie 8 paneli). Można także podłączyć większą ilość paneli ZONE4R do jednego przedwzmacniacza ZONE4, 
stosując rozdzielacz sygnału typu RJ45.
Każdy panel  zdalnego  sterowania  posiada  swój  niepowtarzalny  adres  sieciowy.  Należy  pamiętać,  iż  ZONE4R 
to urządzenie dedykowane do przedwzmacniacza ZONE4 i nie może służyć do zdalnego sterowania żadnych innych 
przedwzmacniaczy. Panel ZONE4R nie jest także kompatybilny ze standardami sieciowymi i nie można go podłączać 
do komputera.
Przypisywanie do danej strefy nagłośnienia jest bardzo proste: po jednoczesnym przyciśnięciu i przytrzymaniu przez 
5 sekund regulatorów głośności muzyki i sygnału mikrofonowego na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik strefy. Używając 
przycisków wyboru  źródła  sygnału można powiązać  ZONE4R z  wybraną strefą.  Po  5 sekundach panel  zdalnego 
sterowania będzie gotowy do pracy.
Będąc urządzeniem wyrafinowanym i zarazem przystępnym cenowo, ZONE4R posiada wszystkie podstawowe funkcje 
zdalnego  sterowania,  jest  łatwy  do  instalacji  i  użytkowania.  W  połączeniu  z  przedwzmacniaczem  ZONE4 spełni 
oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.
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