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Bediening van projectors enz. via IR, RS-232, RS-485, en 12V
Planning van commando’s
Voeding d.m.v. stroomnetadapter of batterijen

De Techconnect Control  is de meest �exibele en
professionele AV-bedieningsmodule op de markt. Een
eenvoudig bedieningspaneel voor de totale controle over de
alledaagse functies. Geen technische support calls. Geen
zoekgeraakte afstandsbedieningen. Alles samen in één
veilige Techconnect-module.

Eenvoudige modus
Druk op de twee midden knoppen en zet de Control3 in de
leermodus. Richt de originele afstandsbediening vervolgens op de
voorkant van de bedieningsmodule en programmeer 1 code per
knop. “Off” is vooraf ingesteld om de code voor projectors
tweemaal te verzenden en met de onderste knoppen (mits
ingedrukt) worden de codes continu verzonden.

Geavanceerde modus
Sluit het product aan op een PC en gebruik de meegeleverde
software om meerdere RS-232, IR, en 12v triggers toe te wijzen aan
iedere knop. De commando’s voor de knoppen kunnen tegelijk,
opeenvolgend of continu worden verzonden.

Labels
Om de labels te vervangen, dienen de klemmen van het afdekkapje
te worden verwijderd. Het product wordt geleverd met een set
voorgedrukte labels, maar u kunt ook uw eigen labels printen.

Backlit-knoppen
De knoppen voor de achtergrondverlichting zijn goed a�eesbaar.
De levering is inclusief een set blanco knoppen om de
achtergrondverlichting van evt. ongebruikte toetsen af te dekken.

Planning
Eenmaal geprogrammeerd, kan er een schema worden opgesteld.

Vertraging
De commando’s kunnen tot maximaal 60 seconden worden
vertraagd. Bijvoorbeeld bij het aanzetten van een projector. Deze
moet eerst opwarmen, en dat duurt eventjes. Dit zorgt ervoor dat
het automatische scherm pas naar beneden komt wanneer de
projector gebruiksklaar is.

Kopiëren
Programma’s kunnen worden opgeslagen op een PC om het
kopiëren voor een snellere roll out te vereenvoudigen.

Meer knoppen nodig?
Indien er meer dan zes knoppen vereist zijn, kunt u m.b.v. de
software een andere bedieningsmodule toevoegen als
extensietoets, die via RS485 in verbinding staat met de master. Alle
commando’s worden nog steeds vastgehouden en verzonden door
de Control3.

Codebibliotheek
Het programmeren wordt versneld door een geïntegreerde
bibliotheek met IR en RS-232 codes. IR-codes kunnen worden
toegevoegd m.b.v. de originele afstandsbediening of (als u de
afstandsbediening kwijt bent) door de hex-code te kopiëren en te
plakken.

Alternatieve Code Learning
IR-codes kunnen worden toegevoegd met behulp van de originele
afstandsbediening, of door het kopiëren en plakken van de
hexadecimale code als u de afstandsbediening kwijt.
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SPECIFICATIES

Batterij
De Control3 wordt geleverd met een stroomnetadapter, maar kan
ook worden gevoed door 2 AAA-batterijen (niet meegeleverd). De
stroombron wordt geselecteerd d.m.v een schakelaar onder de
voedingsbron. Opmerking: bij voeding met batterijen blijft de
achtergrondverlichting niet branden en worden de 12v triggers niet
verzonden.

IR
De IR-ontvanger voor de z.g. “leercodes” bevindt zich op het
frontpaneel. Hier bevindt zich ook een IR-zender, waardoor gebruik
van een IR-kabel in kleinere ruimtes overbodig is. Het product
wordt geleverd met twee externe IR-zenders, één met 10 m en één
met 200 mm kabel.

RS-232 and 485
Deze twee protocollen gebruiken dezelfde codes, maar alleen de
RS-485 vereist twee kabels en kan vanaf een grotere afstand
worden bediend. Opmerking: een projector met een RS-232 poort
kan geen RS-485 signaal decoderen.

12v Trigger
Veel projectieschermen worden bediend met een 12v (2.4w)
trigger-voltage. Opmerking: veel projectieschermen met
afstandsbediening gebruiken RF, welke niet door de Control3 kan
worden geleerd noch verzonden.

Eenvoudige bedrading
Om het tempo van de installatie wordt geleverd met een korte 9-
pins seriële kabel die wordt aangesloten op de phoenix poort van
de controle.

AFMETINGEN PRODUCT
64 x 42 x 48 mm / 2,52" x 1,65" x 1,89" (lengte x breedte x hoogte)

AFMETINGEN CONTACTDOOS
86 x 86 x 45mm / 3,39″ x 3,39″ x 1,77″

AFMETINGEN AFWERKPLAAT
86 x 86 x 8mm / 3,39″ x 3,39″ x 0,31″

AFMETINGEN MET VERPAKKING
180 x 150 x 63 mm / 7,09″ x 5,91″ x 2,48″

GEWICHT PRODUCT
63 gram / 0,14 lb

GEWICHT MET VERPAKKING
0,5kg / 1,1 lb

MATERIAAL
kunststof

KLEUR
wit

VOEDING
100/240v, 50/60Hz AC12 volt / 0,5 amp

TRANSFORMATOR IN STEKKER GEÏNTEGREERD

BEVAT UITWISSELBARE STEKKERS
UK/EU/US/AU

LENGTE STROOMKABEL
4 m

AFMETINGEN TRANSFORMATOR
66 x 43 x 30 mm / 2,6″ x 1,69″ x 1,18″

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
5 x blanco knoppen 1 x set labels 1 x single-gang Techconnect
backbox 1 x single-gang Techconnect surround 1 x IR-blaster met
20 m kabel 1 x IR-blaster met 150 mm (5,91″) kabel 1 x RS–232 9–
pin D-Sub 150 mm (5,91″) adapterkabel

STATISCH
<= 5uA

VERZENDEN
<= 20mA

KOPIËREN
<= 10mA

GARANTIE
levenslang retourneren

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

RESERVE-VOEDINGSEENHEID (PSU)
TC2 P12V0.5A
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