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 Applicaties

De MWX43/45 zijn wandpaneel controllers 
speciaal ontworpen om gebruikt te worden in 
combinatie met de AUDAC MTX-series.

De MWX43/45 voorziet de mogelijkheid om 
de gewenste audiobron te selecteren alsook 
het volume voor één zone. Een 7-segment 
display geeft het geselecteerde audiobron (1-
8) of volume weer.

De verbinding tussen het wandpaneel en het 
matrixsysteem gebeurt door middel van een 
standaard CAT5 UTP-kabel welke verbonden 
wordt met de terminal blok connectoren op de 
achterzijde van het wandpaneel. 

De wandpanelen zijn beschikbaar in twee 
verschillende versies: 43mm (MWX43) 
en 45mm (MWX45) afhankelijk van de 
afdekplaat en de installatiematerialen die 
gebtuik worden.
De 45mm versie is compatible met AUDAC, 
NIKO, Legran en andere standaard 45 
x 45mm installatiematerialen. Terwijl 
de 43mm versie ontworopen is om te 
gebruiken bij bTicino installatie materialen. 
 
 
 
 

MWX43/45
W a n d p a n e e l  c o n t r o l l e r

SYSTEEM SPECIFICATIES
Digitale controle RS485
Bekabeling UTP CAT5 ( tot 500m)
Vermogenverbruik 0.35W - 14mA /24V
Fantoomvoeding 15 V DC (d.m.v. software configuratie)
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (B x H x d) 43 mm x 43 mm x 33 mm (MWX43)

45 mm x 45 mm x 33 mm (MWX45)
Nettogewicht 28g
Afwerking Soft-touch painting
Behuizing ABS
Montering 45mm x 45mm (MWX45)

AUDAC / Niko / Legrand
43mm x 43mm (MWX45)
bTicino

Connector 4-Pin euro-Terminal Block
Kleur Wit (RAL9010) MWX43/W

Wit (RAL9010) MWX45/W
Zwart (RAL9005) MWX43/B
Zwart (RAL9005) MWX45/B

Normeringen IEC60065 
EN55103-1 
EN55103-2

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking kartonnen doos
Verzendingsgewicht en volume 0.34Kg – 0.00025 Cbm
Accesoires CP45CF1 Cover frame

CP45CF2 Cover frame

*AUDAC behoudt het recht om de specificaties aan te passen zonder vermeld-
ing: dit is een deel van de politiek om de producten constant te verbeteren.

- Compatibel met Niko, LEgrand (MWX45) en 
  bTicino (MWX43) installatie materialen
- Bronselectie (1-8)
- Volume controle
- Terminal blok connectie
- Slim disign
- Past perfect in alle muren
- Eenvoudige installatie

- Residentiële gebouwen
- Industriële gebouwen
- Commerciële gebouwen
- Conferentie zalen
- Kantoren, Hotels,
- Restaurants, Cafés



Omwille van het slimme design zijn deze wandpanelen 
perfect te integreren in alle soorten omgevingen en 
interieurs.

Beschilkbaar in zwart (/B) en wit (/W)

Er zijn twee verschillende AUDAC afdekplaten met 
metalen subframe beschikbaar voor 1 of 2 units welke ook 
beschikbaar zijn in Zwart( /B) of Wit (/W)
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