
BOSE® ControlSpace® CC-64 Control Center

Productoverzicht
Het ControlSpace® CC-64 Control Center is een elegant, in de 

wand te monteren interface voor eenvoudige bediening van 

ControlSpace ESP-88-systemen. Met klantspecifi eke instellingen 

kan de CC-64 verschillende systemen bedienen door te schakelen 

tussen audiobronnen, toepassingen te selecteren en complexe 

systeemconfi guraties te wijzigen. Het heldere LCDscherm is 

duidelijk te lezen en maakt het wijzigen van de systeeminstellingen 

gemakkelijk waardoor met het CC-64 Control Center zelfs complexe 

systeemwijzigingen eenvoudiger zijn door te voeren.

Productinformatie

De CC-64 heeft vier multifunctionele draaiknoppen met ronde LED-

arrays voor eenvoudig beheer van de audio-instellingen of het selecteren 

van bepaalde klantspecifi eke toepassingen. Het is zelfs mogelijk om 

via één multifunctionele draaiknop meerdere audio-instellingen van 

gekoppelde ESP-88 systemen aan te sturen. Een vijfde draaiknop 

bestuurt geprogrammeerde parametersets of toepassingen.

Dankzij de combinatie van draaiknoppen en LED-arrays kunnen 

wijzigingen elders in het systeem realtime worden gevolgd.

Een groot, verlicht LCD-scherm met 2 regels van 40 tekens toont 

de namen van de beheerde systeemelementen. Met specifi eke 

programmering kan de CC-64 verscheidene systeemelementen beheren, 

waaronder audiobronnen, instellingen voor bepaalde toepassingen en 

specifi eke systeemconfi guraties.

De CC-64 ondersteunt ook een “speciale modus” – bedoeld voor 

installateurs, niet voor eindgebruikers – waarin elke parameter in het 

systeem kan worden bekeken en gewijzigd met het LCD-scherm en de 

draaiknoppen. De programmering van de CC-64 (koppelen of toewijzen 

van signaalverwerking aan besturingselementen) wordt uitgevoerd 

met ControlSpace ESP-88 Designer-software. De software omvat veel 

functies om de programmering te vereenvoudigen, waaronder Smart 

Simulation. Deze functie bevat een virtueel CC-64-scherm waarmee 

de programmering meteen op het scherm kan worden gecontroleerd, 

zonder ”on line” te gaan of verbinding te maken met hardware.

Belangrijkste kenmerken

>    Verlicht LCD-scherm met 2 regels van 40 tekens

>    Vier draaiknoppen voor het wijzigen van volume of het selecteren van 

toepassingen/bronnen

>    Elke draaiknop heeft een LED-array met 15 standen waarmee het 

niveau of de instelling wordt aangegeven

>    Elke draaiknop heeft een functie voor mute, om selecties te kunnen 

maken

>    Zestien versterkings-/selectieregelingen (vier groepen van vier)

>    Beschrijvingen van 10 tekens voor volume of toepassing staan boven 

de draaiknop

>    Vergrendelingsfunctie in software voorkomt wijzigingen die men ter 

plaatse wil maken

>    10 Base-T Ethernet-netwerkcommunicatie

>    Er kunnen maximaal 16 CC-64 Control Centers per systeem worden 

aangesloten

>    Voeding via Ethernetkabel of afzonderlijke kabel

>    Weergave voor status, verbinding en verzenden/ontvangen via netwerk

>    Conform UL6500 en CE

>    Ombouwrand kan worden verwijderd bij montage op een podium of 

in een rack

Toepassing

Dankzij de fl exibiliteit waarmee het CC-64 Control Center kan worden 

geprogrammeerd voor speciale gebeurtenissen en toepassingen is het 

apparaat zeer geschikt voor ruimten met afwisselende evenementen 

en/ of gebruikers. Met aan te passen berichten op het scherm is de 

systeembediening zeer geschikt voor:

>    Religieuze gebouwen

>    Auditoriums

>    Scholen

>    Conferentiecentra

Productspecifi caties
Ingangsspanning

300 mA bij 15 V gelijkstroom

Aansluitingen

Netwerk: RJ-45 (10 Base - T Ethernet)

Voeding: Phoenix/Euroblock 2-delig, 2-pins

Maximumlengte netwerkkabel

100 meter

Aantal CC-64 Control Centers per systeem

Maximaal zestien CC-64 Control Centers per ControlSpace-systeem.

Wandmontage

Voor de CC-64 Control Center is een inbouwdoos beschikbaar. 

Decoratieve ombouwrand wordt in de verpakking meegeleverd.
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Veiligheid en conformiteit
De ControlSpace® CC-64 is goedgekeurd voor cUL en CE, is getest 

conform UL65000 (2e editie) en IEC60065 en heeft een CB-rapport met 

alle landspecifi eke afwijkingen. Voldoet aan FCC Class B, Canadian ICS-

003 Class B, C-Tick en de EMC-vereisten EN55103-1 en EN55103-2.

Garantie
De garantie op de Bose CC-64 bedraagt vijf jaar.

Productcodes
ControlSpace ESP-88 230 V - EU C PC 041756

ControlSpace CC-64 Control Center C PC 041760

ControlSpace CC-16 wandregelaar C PC 041761

Voeding ControlSpace-accessoires C PC 041762

Afmetingen

136.6 mm
(5.378“)

30.9 mm
(1.22“)

10.4 mm
(0.41“)

281.6 mm
(11.09“)

40.6 mm
(1.6“)

72.4 mm
(2.85“)


