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 Applicaties

De WMI16/20 zijn modules met een  
microfooningang speciaal ontworpen door 
AUDAC om in te bouwen in muren. Ze zijn 
speciaal ontworpen op te werken in combinatie 
met de AUDAC M- en R-serie zonesystemen 
en de WP18/28 wandpanelen. Bij stand alone 
installaties dient op het einde van de datalink 
de signalen geconverteerd te worden door een 
APG20 module van AUDAC.

Het is compatibel met AUDAC, Niko, bTicino 
en andere standaard U40 installatiematerialen. 
Beschikbaar in zwart (/B) en wit (/W).

De WMI16/20 voorziet een extra lokale micro-
fooningang in een apparte zone. Het is voorzien 
van een kleine interne versterker zodat het 
signaal afkomstig uit de microfoon zonder enige 
vorm van interferentie of kwaliteitsverlies tot aan 
de versterker geraakt.

De aansluitingen gebeurt op de achterzijde van 
de WMI-module en dit met 2 RJ45-connectoren. 
Dit maakt het mogelijk om de APG20 module te 
verbinden alsook een potentiele doorlink naar de 
WLI- of WP-modules.

De nodige werkspanning wordt via de UTP-bek-
abeling (24V) voorzien. De fantoomvoeding om 
condensatormicrofoons te voeden wordt intern 
gegenereert door middel van 2 jumpers.

De constructie is gemaakt van een sterk 
ABS-materiaal waardoor het bruikbaar is voor 
industriele gebouwen alsook standaard huis-
installaties.

AUDAC voorziet 2 coverframes met metalen 
subframe voor 1 of 2 units. Ook deze zijn bes-
chikbaar in zwart of wit.

WMI16/20
V o l u m e r e g e l i n g

SYSTEEM SPECIFICATIES

Digitale controle RS485
PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Afmetingen 45 x 45 x 33 mm WMI16
43 x 43 x 33 mm WMI20

Netto gewicht
Constructie² ABS
Connectoren 2X RJ45

Vrouwelijke XLR
Montering AUDAC/ Niko WMI16

bTicino WMI20
Kleur Wit (RAL9010) WMI16/W

WMI20/W
Zwart (RAL9005) WMI16/B

WMI20/B
Normering EN55103-1

EN55103-2
IEC60065

VERZENDING & BESTELLING
Verzendingsgewicht en volume
Verpakking Kartonnen doos
Accessoires 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.

- Vrouwelijke XLR-ingangs connector
- Compatibel met Niko, Legrand en bTicino 
  installatiematerialen
- Strak ontwerp
- Eenvoudig te integreren in muren
- Makkelijke installatie

- Privé woningen
- Industriele gebouwen
- Bureau’s
- ...


