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REMOTE
CONTROL
SYSTEM
(KP300A)

KINGPIN REMOTE CONTROL SYSTEM STYR DIN FILMDUK PÅ LITE OLIKA SÄTT, MED RF, IR-ÖGA,
2-TRÅDS IR (T.EX. CRESTRON), TRIGGER, SLUTNINGAR ELLER VIA TRYCKKNAPPAR.

FJÄRRKONTROLL
Den medskickade fjärrkontrollen är av RF-typ (Radio 
Frekvens) och klarar att sända upp till 20 meter inom-
hus. RF-signaler behöver inte optisk kontakt utan 
mottagaren kan vara dold bakom panel eller innertak. 

FREKVENS RF
Sändningsfrekvensen är 433,92 Mhz.

IR-ÖGA
På mottagaren sitter ett IR-öga, via detta kan man styra 
duken med defaultkoderna eller via koder man själv  
programmerar. Fungerar med de flesta moderna 
IR-fjärrkontroller (38 Khz sändning frek.), produkten 
är utprovad med Philips Pronto. Se bruksanvisning för 
mer information.

2-TRÅDS IR
Styrsystem, typ Crestron, skickar styrsignaler via 
2-tråds IR, på mottagaren finns ingångar för detta. 
Styrs via defaultkoderna. Se bruksanvisning för mer 
information.

TRIGGER
På många projektorer sitter en 12-volts trigger utgång 
(skall oftast aktiveras i menyn på projektorn innan 
användning), om man ansluter den till kontrollboxen 
går duken ned med automatik när projektorn startas 
och upp när den stängs av.

SLUTNING (CONTACT CLOSURE ELLER I/O)
I många styrsystem används med fördel slutningar. 
Man öppnar eller sluter en krets, för upp resp. ned, under 
ett visst tidsintervall. Fungerar med I/O utgångarna eller 
liknande på ditt styrsystem. 

KABELKANAL
I bottenplattan på kontrollboxen finns ett genialiskt 
kabelmanagement. Vill man montera kontroll-
boxen i ett rumshörne är det viktigt att monte-
ringen blir snygg. Via vårt system kan man 
montera sladdarna på höger eller vänster  
sida efter behov, eller bägge sladdarna upp mot ett 
innertak. Man drar elkablarna i de avsedda spåren och 
bänder bort knock-out-hålen för passande montering.

EL, MOTTAGARE
Detta styrsystem är CE-märkt och anpassat för 100-240 
V nätspänning (100-240v/50-60 Hz). Glassäkringen i 
kontrolldosan är på 6,3 A.

EL, FJÄRRKONTROLL
Fjärrkontrollen drivs av ett 12 volts batteri, Alkaline 
typ 23A

ARBETSTEMPERATUR
Den godkända arbetstemperaturen är +5 till +40 gra-
der celcius.

TEKNISK SPECIFIKATION: REMOTE CONTROL SYSTEM KP300A
Artikel nummer Namn Vikt netto/brutto (kg) L x B x H (mm)   

KP300A Komplett set 0,28/0,33  145x120x55     

KP100A* Sändare   0,05  135x87x41 
KP200A* Mottagare   0,23  135x87x41                                                    * Sändare och mottagare säljs alltid tillsammans.


