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 Applicaties

De MWX65 is een alles-in-één wandpaneel 
speciaal ontworpen om in combinatie tegebruiken 
met de Audac multi-zone matrix systemen.

Het kan geconfigureerd worden om één of 
meerdere zones te controleren en bevat alle 
standaard eigenschappen voor een muurconsole 
zoals audio bron selecteren en volume aanpassen. 
Daarnaast heeft het ook geavanceerde functies 
en bijkomende
signaalingangen.

Zowel invoerselectie en volume controle als 
tweebands toonregeling en vele andere functies 
kunnen gestuurd worden, gebruikmakende 
van de veelzijdige draaibare drukknoppen. De 
geïntegreerde 2.5” grafische display verzekert 
een gebruiksvriendelijke ervaring. 

Een XLR connector zorgt voor een bijkomende
microfooningang terwijl de RCA connector dient 
voor de lijningang. De inkomende signalen op deze 
ingangen kunnen gebruikt worden als bijkomende 
lokale ingangen en kunnen verstuurd worden 
naar iedere zone. Dit zorgt ervoor dat je een CD 
of MP3-speler kan aankoppelen als muziekbron 
voor een specifieke zone of om een microfoon 
te verbinden voor spraak of verschillende 
andere toepassingen. De ingangssignalen 
kunnen ter plekke aangepast worden door 
gebruik te maken van de volumeknoppen. Door 
middel van de web interface kan je aanduiden 
welke functies je wil uitvoeren en welke je 
wil uitschakelen. De microfooningang heeft 
de mogelijk om tot 15V fantoom spanning te 
leveren. Deze kan in- en uitgeschakeld worden 
door middel van de software configuratie. 
 
 

MWX65
D i g i t a a l  A l l -  i n -  O n e  w a n d p a n e e l

SYSTEEM SPECIFICATIES
Digitale controle RS485
Audiotransfer analoge diffrentieel (dual mono)
Ingangen Lijn niveau (RCA) 

Microfoon niveau (XLR Vrouwlijk)
Microfoon gevoeligheid -50 dB ~ -15 dB
THD +N Microfooningang < 0.1%
SNR microfooningang 75 dB
Ingangsgevoeligheid Lijningang -12 dB ~ +12 dB
THD + N Lijningang < 0.05%
Vermogenverbruik 1.8W - 75mA /24V
SNR Lijningang 85 dB
Fantoomvoeding 15 V DC (d.m.v. software configuratie)
Bekabeling UTP CAT 6 (tot 300 meter)
Display 2.5” grafisch
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (B x H x d) 153 mm x 94 mm x 45 mm
Montage 37 mm
Nettogewicht 0.1 Kg
Behuizing ABS
Aansluiting 8-Pin euro-Terminal Block
Kleur Wit (RAL9010) DW5065/W

Zwart (RAL9005) DW5065/B
Normeringen IEC60065 

EN55103-1 
EN55103-2

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking kartonnen doos
Verzendingsgewicht en volume 0.34Kg – 0.00025 Cbm
Accesoires WB5065/FS: Betonnen en stenen 

muren
Inbouw installatie dozen WB5065/FG: Gyproc en houten muren

WB5065/SW: White versie
Opbouw installatie dozen WB5065/SB: Black versie

- Audio bronselectie
- Volume controle
- Lijn niveau ingang (RCA)
- Microfoon niveau ingang (XLR)
- 15V Fantoomvoeding
- 2.5” Grafische display
- Multi-Zone bediening

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



De bedrading tussen de matrix en de muurconsole gebeurt 
met standaard UTP CAT6 kabels die zowel de digitale controle 
en digitale audiosignalen naar de matrix verzenden, als stroom 
voorzien voor de muurconsole.
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