
BOSE® ControlSpace™ CC-16 wandregelaar

Productoverzicht

De ControlSpace™ CC-16 wandregelaar is een elegant, in de wand te 

monteren interface voor eenvoudige bediening van ControlSpace ESP-88 

systemen. De CC-16 is ontworpen voor het bedienen van één audiozone 

en biedt een handige, rendabele en intuïtieve interface oplossing voor 

foyers, conferentieruimten of andere locaties waar eenvoudige en 

krachtige bediening is vereist.

Productinformatie
De CC-16 wordt rechtstreeks aangesloten op een ControlSpace ESP-88 

Engineered Sound Processor door middel van een RS-485- verbinding. 

De wandregelaar, in combinatie met het CC-64 control center en 

passieve bedieningselementen, zorgen ervoor dat ControleSpace-

systemen aan nagenoeg alle gebruikerswensen voldoen.

De programmering van de CC-16 (koppelen of toewijzen van 

signaalverwerking aan besturingselementen) wordt uitgevoerd met de 

ControlSpace ESP-88 Designer-software.

De software omvat Smart Simulation, een virtueel CC-16-scherm 

waarmee de programmering meteen op het scherm kan worden 

gecontroleerd, zonder verbinding te maken met hardware. Dankzij Smart 

Simulation kunnen besturingselementen eenvoudig worden afgestemd, 

in samenwerking met eindgebruikers, voordat met installatie wordt 

begonnen.

In situaties waarbij meerdere ruimten gecombineerd worden 

kan het voorkomen dat verschillende CC-16 wandregelaars deze 

gecombineerde ruimte bedienen. Omdat de CC-16 wandregelaars 

softwarematig gekoppeld zijn geven zij, in tegenstelling tot mechanische 

wandregelaars, altijd het juiste volume en de juiste bronkeuze weer.

Belangrijkste kenmerken

>    Verlicht blauw LCD-scherm van 122 x 32 pixels

>    LCD-scherm toont het volumeniveau en instellingen voor 

bronparameters

>    Selectieknoppen + en – voor het selecteren van bronnen of 

parameters

>    Volumeknoppen + en – voor het aanpassen van 

versterkingsregelingen

>    RS-485-netwerkverbinding

>    Er kunnen maximaal vijftien CC-16 wandregelaars worden 

aangesloten op een ESP-88

>    DIP-switch voor het instellen van netwerkadressen en afsluiting

>    Programmeerbare softwarevergrendeling

>    Conform UL en CE

>    De mate waarin de versterking, minimumen maximumwaarden 

toeneemt of afneemt per toetsaanslag is instelbaar

Toepassing

Dankzij de fl exibiliteit waarmee de CC-16 wandregelaar kan worden 

geprogrammeerd voor verschillende gelegenheden 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

8 - 18 V gelijkstroom, 100 mA

Aansluiting

6-polige schroefterminal met aansluiting voor voeding (V+, GND) en 

netwerk (A, B, afgeschermd)

Maximumlengte netwerkkabel

600 meter

Aantal CC-16 wandregelaars per systeem

Er kunnen maximaal vijftien CC-16 wandregelaars worden gebruikt op 

een ControlSpace ESP-88 Engineered Sound Processor.

Wandmontage

Voor de CC-16 wandregelaar is een inbouwdoos beschikbaar. De 

decoratieve ombouwrand wordt in de verpakking meegeleverd.
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Veiligheid en conformiteit
De ControlSpace™ CC-16 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 ControlSpace CC-16

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

Dimensiones

121 mm
(4.75“)

118 mm
(4.65“)

25 mm
(1“)

12 mm
(0.5“)

11.5 mm
(0.45“)

Selectie omhoog/omlaag Volume omhoog/omlaag

LED voor
mute

LED de
silencio


