
TC3-CTL TC3 kontrolmodul
vav.link/da/tc3-ctl TC3-CTL EU SAP: 3446596 US SAP: 12939501

Styr projektorer osv. vha. IR, RS-232, RS-485 og 12V
Tidsplanskommandoer
Strømforsyning via lysnettet eller batterier

Techconnect Control  er den mest �eksible, professionelle
AV-styringsenhed på markedet. Et simpelt kontrolpanel
styrer alt og viser brugerne kun de funktioner, de bruger hver
dag. Ingen opkald til teknisk support. Ingen bortkomne
fjernbetjeninger. Alt i ét sikkert Techconnect-modul.

Enkelt indstilling
Hold de to midten knapper nede for at sætte Control3 i
læringsindstilling, peg med enhedens oprindelige fjernbetjening
mod forsiden af Control3, og programmer én kode pr. knap. “Off” er
forudindstillet til at sende koden to gange for projektorer, og
bundknapperne sender koderne gentagne gange, når de holdes
nede.

Avanceret indstilling
Slut den til en pc, og brug den medfølgende software til at allokere
�ere RS-232-, IR- and 12 V-udløsere til hver knap. Kommandoer for
hver knap kan sendes samtidigt, sekventielt eller �ere gange, hvis
du holder knappen nede.

Etiketter
Gennemsigtige hætter fjernes fra knapperne forfra, så etiketterne
kan udskiftes. Et sæt af udskrevne etiketter er inkluderet, og
brugerne kan udskrive deres egne efter behov.

Knapper med baggrundslys
Knapper med baggrundslys er lette at læse. Hvis der er knapper,
der ikke anvendes, medfølger der blanke knapper, som blokerer for
baggrundsbelysningen.

Programlægning
Efter programmeringen kan der gennemføres en programlægning.

Forsinkelse
Kommandoer kan forsinkes i op til 60 sekunder. Hvis du for
eksempel tænder en projektor, tager det tid at varme den op, så den
motoriserede skærmen ikke sænkes, før projektoren er klar.

Duplikering
Programmer kan gemmes på en pc, hvad der gør duplikering i
forbindelse med en start simpelt.

Behov for �ere knapper?
Hvis der er behov til �ere end seks knapper, kan du – takket være
softwaren – tilføje endnu en Control3 som udvidelsestaltastatur,
som tilsluttes masteren via RS485. Alle kommandoer holdes og
sendes stadig væk af master-Control3.

Kodebibliotek
Et integreret bibliotek af IR- og RS-232-koder gør programmeringen
hurtigere. IR-koder kan tilføjes ved at bruge den originale
fjernbetjening eller ved at kopiere og indsætte hexadecimalkoden,
hvis du har tabt fjernbetjeningen.

Alternativ kode Læring
IR-koder kan tilføjes ved hjælp af originale fjernbetjening, eller ved
at kopiere og indsætte hex kode, hvis du har mistet
fjernbetjeningen.

Batteri
Control3 fås med en strømadapter, men kan også drives ved hjælp
af 2 x AAA-batterier (medfølger ikke). En kontakt under batterierne
vælger strømkilden. Bemærk: Når der bruges batterier, forbliver
baggrundsbelysningen ikke tændt, og 12 V-udløsere sendes ikke.
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SPECIFIKATIONER

IR
IR-modtageren til læring af koder be�nder sig på frontpanelet og er
ledsaget af en IR-emitter, som eliminerer behovet for at trække et IR-
kabel i mindre rum. Der medfølger to eksterne IR-emittere; en med
en kabel på 10 m og en med et kabel på 200 mm.

RS-232 and 485
Disse to protokoller bruger de samme koder, men RS-485 kræver
kun to kabler og kan køres over en længere afstand. Bemærk: En
projektor med en RS-232 port vil ikke kunne afkode RS-485-
signaler.

12 V-udløser
Mange projektorskærme kan styres med en 12 V (2.4w)
tændspænding. Bemærk: Mange projektionsskærme med
fjernbetjening bruger RF, som hverken kan læres eller sendes af
Control3.

Nem Ledningsføring
For at fremskynde installationen det kommer med en kort 9-bens
serielt kabel, som sættes i Phoenix-porten på Control.

PRODUKTMÅL
64 x 42 x 48 mm / 2,52" x 1,65" x 1,89" (længde x bredde x højde)

MÅL PÅ BAGBOKS
86 x 86 x 45mm / 3,39″ x 3,39″ x 1,77″

MÅL PÅ SURROUND
86 x 86 x 8mm / 3,39″ x 3,39″ x 0,31″

STØRRELSE MED EMBALLAGE
180 x 150 x 63 mm / 7,09″ x 5,91″ x 2,48″

PRODUKTVÆGT
63 gram / 0,14 lb

VÆGT MED EMBALLAGE
0,5kg / 1,1 lb

KONSTRUKTIONSMATERIALE
Plast

FARVE
hvid

STRØMFORSYNING
100-240 V vekselstrøm 50/60 Hz 12 V/0,5 A

TRANSFORMATOR INDBYGGET I STIKKET

MEDFØLGENDE UDSKIFTELIGE STIK
Storbritannien/EU/USA/Australien

JÆVNSTRØMSKABLETS LÆNGDE
4 m

TRANSFORMERENS MÅL
66 x 43 x 30 mm / 2,6″ x 1,69″ x 1,18″

MEDFØLGENDE TILBEHØR
5 x attrapknapper 1 x etiketter 1 x single-gang Techconnect
backbox 1 x single-gang Techconnect surround 1 x IR-blaster med
20 m kabel 1 x IR-blaster med 150mm (5,91″) kabel 1 x RS-232 9-
pin D-Sub 150mm (5,91″) adapter kabel

STATISK
<= 5uA

SENDER
<= 20mA

KOPIERER
<= 10mA

GARANTI
Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSER
RoHS, WEEE, CE/EMC, C-TICK , FCC, UKCA

LØSDEL STRØMFORSYNING
TC2 P12V0.5A
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