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 Applicaties

De WP523 is een inbouw audiomixer 
welke  speciaal ontworpen is om gebruikt te 
worden in combinatie met het actieve LX523-
luidsprekersysteem. Hij converteerd signalen 
afkomstig uit een stereo lijnniveau geluidsbron 
(zoals CD-speler, Tuner, MP3-speler,...) of 
signalen afkomstig uit gebalanceerde microfonen 
naar een niveau dat overeenkomt het niveau van 
de LX523 (RJ45). Dit maakt het mogelijk om hoge 
kwaliteits audiosignalen over zeer lange afstand 
te verzenden en dit door gebruik te maken van 
slechts 1 paar UTP CAT5 bekabeling.

Op de voorzijde van het paneel is een stereo RCA-
lijningang tesamen met een gebalanceerde CLR-
microfooningang voorzien Beide zijn voorzien 
van hun eingen instelknop welke het toelaat 
om signalen te mixen met elkaar. Een globale 
volumeregelaar laat toe het globale volume te 
regelen in het luidsprekersysteem.

De instelknoppen zijn voorzien van het push-
lock mechanisme. Hierdoor kunnen ze ingedrukt 
worden zodat ze op gelijke hoogte komen te 
zitten van de behuizing en er geen ongewenste 
instellingen kunnen gebeuren.

Een interne limiter zorgt ervoor dat vervorming 
op het ingangsignaal voorkomen wordt en 
komt tussen beide wanneer het ingangssignaal 
clipping-niveau bereikt. De clip-LED, zal 
oplichten wanneer het aan te raden is om het 
ingangssignaal te verminderen. Dit kan gedaan 
worden door de potentionmeter terug te draaien.

Een jumper op de achterzijde van het paneel 
laat de gebruiker toe om 12V fantoomspanning 
voor de microfooningangen te voorzien op de 
microfooningang.
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SYSTEEM SPECIFICATIES
Lijningang Connector Stereo RC-ingang

Gevoeligheid +12dB / -6dB
SNR > 95dB
THD + N < 0.02%

Microfooningang Connector Gebalanceerde XLR-input (vrouwelijk)
Gevoeligheid -20dB / -64dB
SNR > 85dB
THD + N < 0.05%
Fantoomvoeding 12V DC

regelingcontrole Push-Lock potentionmeter
volumeregelaar potentionmeter
Indicatoren Clip-LED indicator
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (B x H x d) 153 mm x 94 mm x 55 mm
Nettogewicht 0.175 Kg
Audioconnectoren Lijningang Stereo RCA

Microfooningang Vrouwelijke XLR
Behuizing ABS
Aansluiting 8-Pin euro-Terminal Block
Kleur Wit (RAL9010) WP523/B

Zwart (RAL9005) WP523/B
Inbouwdiepte 37mm
Installatie standaard BS4662 - 2 gang
Normeringen IEC60065 

EN55103-1 
EN55103-2

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking kartonnen doos
Verzendingsgewicht en volume 0.26 Kg - 0.002 Cbm
Accesoires WB5065/FG Flush mount installation

box - Gypsum Wall
WB5065/FS Flush mount installation
box - Steel

- Stereo RCA-lijningang
- XLR-microfooningang
- Fantoomvoeding voor microfoon
- Push-lock potentionmeter voor regeling
- Geintegreerde signaallimiter
- Hoge ingangsgevoeligheid voor draagbare  
  apparatuur zoals: Laptop, MP3-speler
- Werkt in combinatie met LX523

- Presentaties
- Klaslokalen
- Audiovisuele installaties
- Naast projectieschermen of flatscreens
- Monitoring
- Vergaderlokalen



De aansluiting van het wandpaneel moet gebeuren door middel 
van een UTP CAT5 kabel waarbij afstanden mogelijk zijn tot 
500m. Ze connectie gebeurd door middel van een 8-polige euro 
terminal block connector op de achterzijde van het paneel.

Beschikbaar in zwart (/B) en wit (/W) .
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