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Ilość stref 6
Regulacje Włączenie/wyłączenie, wybór źródła,
wybór strefy, regulacja poziomu głośności
master, reg. poz. wyjściowego (przyciski
mechaniczne, potencjometry)
Regulacja poziomu wyjściowego Tak
(potencjometr na płaski śrubokręt)
Sygnalizacja Zasilanie, wybór strefy, wybór
źródła (diody LED)
Wejścia audio 1x mikrofon (XLR, symetryczne),
1x linia (Jack 3,5mm, niesymetryczne)
Opcjonalne akcesoria Puszka montażowa UWB
2

6-strefowy ścienny panel sterujący dla wzmacniacza
miksującego UCA 8240. Urządzenie to pozwala na
poszerzenie możliwości sterowania wzmacniaczem UCA
8240 oraz zdalne podłączanie do niego źródeł sygnału.
Mając zainstalowany w systemie panel UWC 8006 nie
musimy mieć bezpośredniego dostępu do samego
wzmacniacza, aby regulować ogólną głośnością,
włączać i wyłączać wybrane strefy, czy zmieniać źródła
tła muzycznego. Jest to wygodne rozwiązanie w
sytuacji, gdy sama centralka nagłośnieniowa ze
wzmacniaczem miksującym znajduje się w odległym i
mało dostępnym dla obsługi pomieszczeniu
(serwerownia, pomieszczenie na innym piętrze / w
piwnicy itp.). Panel można zainstalować w
pomieszczeniu, do którego obsługa obiektu ma stały
dostęp - wówczas to z niego można sterować
systemem. Dodatkowo można podłączyć do niego
mikrofon (gniazdo XLR) lub źródło muzyczne (gniazdo
jack 3,5 mm), co jeszcze bardziej uelastycznia
możliwości zdalnej obsługi systemu nagłośnieniowego.

Parametry techniczne  
Ilość stref 6
Regulacje Włączenie/wyłączenie, wybór źródła, wybór

strefy, regulacja poziomu głośności master,
reg. poz. wyjściowego (przyciski
mechaniczne, potencjometry)

Regulacja poziomu wyjściowego Tak (potencjometr na płaski śrubokręt)
Sygnalizacja Zasilanie, wybór strefy, wybór źródła (diody

LED)
Złącza gniazdo 8P8C (połączenie z centralą UCA

8240)
Wejścia audio 1x mikrofon (XLR, symetryczne), 1x linia (Jack

3,5mm, niesymetryczne)
Zasilanie phantom Tak (włączane przez zworkę na płytce PCB)
Możliwość rozbudowy Nie (w systemie może zostać zainstalowany

tylko jeden panel UWC 8006)
Wymiary 116 x 116 x 35 / 80 mm (szer. x wys. x

głęb./montażowa)
Opcjonalne akcesoria Puszka montażowa UWB 2

UNIelectronic UWC 8006
6-strefowy ścienny panel sterujący dla centrali UCA 8240.


