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WAŻNE ! 
Przed instalacją i uruchomieniem należy zawsze uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. 
 

OSTRZEŻENIE: 
Nie dopuszczać do kontaktu urządzenia z deszczem i wilgocią, aby nie narażać się  
na ryzyko pożaru lub porażenia prądem. 
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1. Wstęp 

 UWC 8006 jest sterowanym przez mikrokontroler panelem naściennym. UWC 8006 jest 
przeznaczony do łączenia ze wzmacniaczem UCA 8240. 
 Urządzenie posiada zdolność zdalnego sterowania strefą, wejścia muzyki i sterowania 
głośnością dla wzmacniaczy  z serii UCA 8240. Umożliwia podłączenie zewnętrznego mikrofonu do 
przemawiania i zewnętrznego źródła muzyki do wzmacniacza UCA 8240. Zastosowano w nim 
przyłącze 8P8C (RJ-45) dla łatwej instalacji systemu. 

2. Cechy 

 Urządzenie może sterować strefą, oraz przełączać pomiędzy źródłem SOURCE i wejściami 

sygnałowymi AUX 1-3 we wzmacniaczu UCA 8240. 

 Umożliwia zdalne sterowanie głośnością sygnału wyjściowego wzmacniacza UCA 8240. 

 Posiada gniazdo Line In umożliwiające zdalne podłączenie zewnętrznego sygnału muzycznego 

do systemu. 

 Panel wyposażony jest w symetryczne wejście mikrofonowe, aby móc nadawać komunikaty 

głosowe przy pomocy podłączonego do niego mikrofonu. 

 Przy pomocy znajdującego się na panelu trymera można ustawić poziom wyjściowy 

zmiksowanego sygnału mikrofonowego z sygnałem z wejścia Line In. 

 Funkcje panelu naściennego są dostępne tylko wtedy, gdy pole wyboru BGM na wzmacniaczu 

UCA 8240 jest ustawione w pozycji "Remote" (Zdalny) (szczegóły w instrukcji wzmacniacza). 

3. Przyciski, regulatory i wskaźniki 

 

Rys. 1. Widok panelu ściennego UWC 8006 
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1. Przełączniki i diody stref, przełącznik i dioda "All" 
 Przełączniki stref 1-6 pozwalają na indywidualny wybór każdej strefy. Po naciśnięciu 
przycisku wybranej strefy odpowiadająca jej dioda LED zapali się. Po ponownym naciśnięciu dana 
strefa zostanie wyłączona, a dioda zgaśnie. Przełącznik "All" (Wszystko) aktywuje wszystkie strefy 
1-6 w wzmacniaczu UCA 8240. Naciśnięcie przełącznika "All" spowoduje zapalenie się wszystkich 
diod 1-6. 

2. Przełącznik i diody Source/Aux Select 

 Po wybraniu źródła sygnału BGM (tła muzycznego) we wzmacniaczu UCA 8240 na 
"Remote" (Zdalny), panel naścienny pozwala na dokonywanie zdalnego wyboru, z którego źródła 
jest odtwarzane tło przez wzmacniacz UCA 8240. Wybór "Source" na panelu oznacza, że źródłem 
muzyki będą sygnały z wewnętrznego modułu źródła muzycznego wzmacniacza UCA 8240, 
natomiast kolejne diody 1-3 na panelu odpowiadają kolejnym wejściom AUX1-3 wzmacniacza. Po 
wybraniu jednego z tych sygnałów, na panelu zapali się dioda odpowiadająca właściwemu 
wejściu źródłu. Alternatywnym wyborem źródła jest skorzystanie z wejść Line In/MIC w panelu 

3. Pokrętło Remote Master  
 Pokrętło Remote Master pozwala na ustawienie końcowego poziomu głośności na 
wzmacniaczu UCA 8240. Aby było to możliwe źródło tła muzycznego (BGM) we wzmacniaczu 
musi być ustawione na "Remote". 

4. Dioda statusu  
 Dioda służąca do sygnalizacji włączenia panelu oraz jego gotowości do pracy. Dioda będzie 
okresowo błyskać (ok. 5 razy na sek.), gdy panel jest włączony i gotowy do pracy, a w systemie nie 
ma aktywnego sygnału o wyższym priorytecie. Dioda LED będzie okresowo błyskać (ok. 1 raz na 
sek.), jeśli panel jest włączony, ale źródło muzyki (BGM) we wzmacniaczu UCA 8240 nie jest 
ustawione na pozycji "Remote" (Zdalny). 

5. Wejście Line In 
 Gniazdo Line In (jack ø 3,5mm, stereo) przyjmuje zewnętrzny sygnał muzyczny. Sygnał 
Line In będzie miksowany z wejściem mikrofonowym MIC. Priorytet sygnału ze źródła Line In we 
wzmacniaczu UCA 8240 jest taki sam, jak priorytet tła muzycznego (BGM). 

6. Przełącznik On/Off 
 Aby korzystać z panelu UWC 8006 należy go włączyć za pomocą przełącznika On/Off. Stan 
włączenia będzie sygnalizowany przez diodę (4). Aby wyłączyć panel, należy ponownie nacisnąć 
przełącznik – dioda LED (4) zgaśnie. 

7. Regulator poziomu wyjściowego Mix Level 
 Sygnały z wejść Line In i mikrofonu (MIC) są ze sobą automatycznie miksowane i można 
ich używać równocześnie. Poziom wyjściowy zmiksowanego sygnału można regulować trymerem 
"Mix Level" (za pomocą śrubokręta). 

8. Wejście MIC 
 Symetryczne wejście mikrofonowe MIC pozwala na wygłaszanie komunikatów głosowych i 
rozgłaszanie ich przez system oparty o wzmacniacz UCA 8240. Priorytet mikrofonu podpiętego 
przez to wejście do systemu będzie niższy niż wewnętrznych wejść mikrofonowych MIC 1-6 
wzmacniacza, ale taki sam jak jego wewnętrznych wejść Source/Aux 1-3. Wejście oferuje 
zasilanie Phantom (+18V), którego włączenie odbywa się przez zwarcie zworki J1 na tylnej części 
panelu. 
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4. Instalacja 

4.1. Rozpakowanie 

 Otworzyć opakowanie i wyjąć z niego urządzenie. Należy sprawdzić akcesoria: 4 wkręty i 
instrukcja, opcjonalnie przewód podłączeniowy RJ45. 

4.2. Czynności montażowe 

1. Aby zainstalować panel należy uprzednio osadzić w ścianie pasującą puszkę 
montażową i doprowadzić do niej przewód Ethernet (skrętka kat. 5) zakończony 
wtykiem 8P8C. 

2. Włożyć wtyczkę przewodu 8P8C (RJ-45) do gniazdka znajdującego się z tyłu panelu. 

3. Przykręcić panel do puszki za pomocą załączonych śrub.  
4. Wetknąć drugi koniec przewodu (również zakończony wtyczką 8P8C) w odpowiednie 

gniazdo na tylnym panelu wzmacniacza UCA 8240 (zgodnie z jego instrukcją obsługi). 
5. Należy skonfigurować wzmacniacz UCA 8240 w taki sposób, aby mógł korzystać z 

panelu – ustawić źródło muzyki w tle (BGM – Background Music) na "Remote" (Zdalny), 
zgodnie z jego instrukcją obsługi. 

6. Włączyć panel za pomocą przełącznika On/Off 
7. Podłączyć testowo źródło dźwięku do złącza Line In i/lub złącza MIC. 
8. Ustawić optymalny poziom wyjścia sygnału za pomocą regulatora poziomu wyjścia 

(element 7 na Rys. 1.) - konieczne użycie śrubokręta.  
9. Sprawdzić sterowanie poziomem Master Level, przełączanie stref i źródeł 

Source/Aux na panelu. 
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5. Dane techniczne 

 

Model Nr UWC 8006 

Wejście mikrofonowe XLR (żeńskie), 2mV/600Ω , symetryczne 

Charakterystyka 
częstotliwościowa wejścia MIC 

100~15kHz 

THD wejścia MIC < 1% 

Zasilanie Phantom +18V, włączane przez zworkę J1 

Wejście Line In Jack ø3,5mm stereo, 10kΩ, 200mV, niesymetryczne 

Charakterystyka 
częstotliwościowa wejścia Line In 

60-18kHz 

THD wejścia Line In < 1% 

Poziom wyjściowy 1 V RMS. 

 

 

Sterowanie 

All przycisk  x1 

Z1~Z6 przycisk  x6 

Wybór źródła                         przycisk  x1 

Sterowanie głośnością 
Remote Master                obrotowy regulator  x1 

Mix Level                        obrotowy regulator  x1 

Wskaźniki 

 

All/ Zone  Zielony x 7 

Source/AUX1-AUX3 Zielony x 4 

On/Off                      Niebieski x 1 

Wyjście sygnału 8P8C (RJ-45) x 1 

Temperatura działania -10° ～45° 

 

 

Uwaga: 

W związku z ciągłym rozwijaniem urządzeń, ich dane techniczne oraz projektowe 
zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
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