
MOS - UNO 
HANDLEIDING

POWER voedingsadapter is meegeleverd
De voedingsspanning mag tussen de 9 en 18 volt DC liggen; de polariteit is niet van belang.

SUB-D 9 FEMALE

SUB-D 9 MALE is meegeleverd 

RJ45 FEMALE

LINK RJ11 koppeling naar MOS-QUATRO
RJ11 mag uitsluitend gebruikt worden om te koppelen op de MOS quatro om zo sync. te lopen met 
het de wit licht signalering van de quatro. Al het andere gebruik kan schade aan de MOS uno tot 
gevolg hebben!

Op pin 1 en 6 van de 9 polige sub D female of op pin 1 en 2 van de RJ45 kan met een spanning (tussen 5 en 18 volt) geschakeld 
worden. 

Op pin 2 en 7 van de 9 polige sub D female of op pin 3 en 4 van de RJ45 een schakelcontact. 
(pin2/3 ligt via diode aan input processor en pin7/4 aan massa)

Op pin 3 en 8 van de 9 polige sub D female of op pin 5 en 6 van de RJ45 een toggle functie om de witlicht signalering continue te 
laten branden of te fluctueren.

Mos UNO korte handleiding 

De voedingsspanning mag tussen de 9 en 18 volt DC liggen; de polariteit is niet van belang. 

Op pin 1 en 6 van de 9 polige sub D female of op pin 1 en 2 van de RJ45 kan met een spanning 
geschakeld worden. Ook hier een gelijkspanning; de polariteit is eveneens niet van belang en de 
spanning mag tussen 5 en 18 volt liggen 

Op pin 2 en 7 van de 9 polige sub D female of op pin 3 en 4 van de RJ45 

Een schakelcontact.  ( pin2/3 ligt via diode aan input processor  en pin7/4 aan massa) 

Op pin 3 en 8 van de 9 polige sub D female of op pin 5 en 6 van de RJ45 Een toggle functie om de 
witlicht signalering continue te laten branden of te fluctueren. 

Bij activeren zal de led op de kast kort knipperen. 2 keer knipperen betekent dat het witte licht 
continue brandt,  3 keer knipperen betekent dat het witte licht na ongeveer 1 minuut zal gaan in- en 
uitfaden 

Tevens zal de led in deze stand om de 3 seconden even kort uitgaan om de status aan te geven. 

RJ11 mag uitsluitend gebruikt worden om te koppelen op de MOS quatro om zo sync. te lopen met 
het de wit licht signalering van de quatro. Al het andere gebruik kan schade aan de MOS uno tot 
gevolg hebben! 

SUB-D 9 female 

Pin Functie Type 
1 + 5 tot +18 volt schakel contact Ingang 
2 Schakel contact Ingang 
3 Breath-functie Ingang 
4 n.c.
5 n.c.
6 Massa contact Pin 1 Massa 
7 Massa Pin 2 Massa 
8 Breath-functie Massa 
9 n.c.

RJ45 Female 

Pin Functie Type 
1 + 5 tot +18 volt schakel contact Ingang 
2 Massa Pin 1 Massa 
3 Schakel contact Ingang 
4 Massa Pin 3 Massa 
5 Breath-functie Ingang 
6 Massa Pin 5 Massa 
7 n.c.
8 n.c.
9 n.c.

XLR 3 Pen Male 

Pin Functie Type 
1 Shield Shield 
2 Signaal + Ingang 
3 Signaal - Ingang 

RJ45 Female 

Pin Functie Type 
1 + 5 tot +18 volt schakel contact Ingang 
2 Massa Pin 1 Massa 
3 Schakel contact Ingang 
4 Massa Pin 3 Massa 
5 Breath-functie Ingang 
6 Massa Pin 5 Massa 
7 n.c.
8 n.c.
9 n.c.

XLR 3 Pen Male 

Pin Functie Type 
1 Shield Shield 
2 Signaal + Ingang 
3 Signaal - Ingang 
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LED 
Bij activeren zal de led op de kast kort knipperen. 2 keer knipperen betekent dat het witte licht 
continue brandt, 3 keer knipperen betekent dat het witte licht na ongeveer 1 minuut zal gaan 
in- en uitfaden

XLR 5 PEN FEMALE

AFMETINGEN

XLR 3 PEN MALE

XLR 5 Pen Female 

Pin Functie Type 
1 Shield Shield 
2 Signaal + Ingang 
3 Signaal - Ingang 
4 LED + 12 volt 50mA Uitgang 
5 Led – 12 volt 50mA Uitgang 

Maatvoering voor montage

RJ45 Female 

Pin Functie Type 
1 + 5 tot +18 volt schakel contact Ingang 
2 Massa Pin 1 Massa 
3 Schakel contact Ingang 
4 Massa Pin 3 Massa 
5 Breath-functie Ingang 
6 Massa Pin 5 Massa 
7 n.c.
8 n.c.
9 n.c.

XLR 3 Pen Male 

Pin Functie Type 
1 Shield Shield 
2 Signaal + Ingang 
3 Signaal - Ingang 
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D&R webstation installatie
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Jack connector SUB-D 9 connector 
Tip Pin 7 
Ring Pin 2 
 

 



MOS - UNO 
HANDLEIDING

Veiligheid Voor Alles!

- Let op: hete en scherpe oppervlakken ! Dit professionele apparaat mag alleen door gekwalificeerd personeel worden geïnstalleerd.

- Controleer de kartonnen doos op eventuele schade bij ontvangst van de goederen. In geval van een beschadigde doos, gelieve uw verdeler te 

  contacteren alvorens de doos te openen.

- Lees alle documentatie voordat u het apparaat in gebruik neemt.

- Bewaar alle documentatie voor toekomstig gebruik.

- Bewaar de doos en het verpakkingsmateriaal, ook als de apparatuur in goede staat is aangekomen.

- Mocht u het apparaat ooit moeten verzenden, gebruik dan alleen de originele fabrieksverpakking.

- Mors geen water of andere vloeistoffen in of op het apparaat.

- Gebruik steeds de bijgeleverde voeding.

- Zorg ervoor dat de stopcontacten overeenkomen met de stroomvereisten die op de achterkant van de voeding vermeld staan.

- Gebruik het apparaat niet als het netsnoer gerafeld of gebroken is.

- Schakel de apparaten uit en koppel ze los van de netspanning voordat u aansluitingen maakt.

- Gebruik het apparaat niet in de buurt van kachels, verwarmingsroosters, radiatoren of andere apparaten die warmte produceren.

- Gebruik het apparaat niet op een oppervlak of in een omgeving die de normale luchtstroom van lucht rond het toestel kan verstoren. 

  Als de eenheid in een uiterst stoffige of rokerige omgeving wordt gebruikt, moet de eenheid regelmatig van stof worden “ontdaan”.

- Verwijder de afdekking niet. Als u het deksel verwijdert, wordt u blootgesteld aan potentieel gevaarlijke volt-spanningen.

- In geval van storingen mag dit apparaat alleen worden onderhouden door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

- Volg altijd de instructies van de leverancier en fabrikant op - Gebruik alleen door fabrikant opgegeven accessoires, reserve en vervangende onderdelen.

- Gebruik het apparaat alleen voor de toepassing waar de fabrikant het apparaat voor bedoeld heeft.

STEENWEG 148C - 9810 NAZARETH - BELGIUM  -  T +32 (0)9 396 76 40 - INFO@AEROAUDIO.EU 


