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Moduł Extend – przedłużacz IR (kodów podczerwieni) pozwa-
la sterować urządzeniami AV zabudowanymi lub zamkniętymi 
w meblu. Umożliwia przeniesienie sygnału IR do innego po-
mieszczenia, poza mebel. Stosowany np. do projektora z windą 
i urządzeń AV.

Moduł rozdzielający zasilanie do dwóch urządzeń np. windy 
i ekranu. Umożliwia jednoczesne podłączenie i sterowanie od 2 
do 16 urządzeń. Wymagany do jednoczesnego sterowania windą 
i ekranem (konieczny dla bezpieczeństwa i prawidłowej pracy).

Moduł stosowany do urządzeń nie posiadających wejścia Trig-
ger 12V. Projektor podłączony do modułu Trigger 230V rozwija 
podłączony do Triggera ekran (po włączeniu projektora) i zwija 
ekran (po wyłączeniu projektora).

Odbiornik IR - zewnętrzny „samouczący” pozwala sterować 
ekranem za pomocą dowolnego pilota IR (np. od projekto-
ra, DVD). Jako opcja oferowany do wind, ekranów i urządzeń 
na 230V. Port RS232 pozwala sterować urządzeniem z systemu 
MBS.

Moduł stosowany do urządzeń z wyjściem Trigger 5V do 30V. 
Podłączony do projektora przekazuje zasilanie do ekranu - 
rozwija go (po włączeniu projektora) i zwija (po wyłączeniu). 
W prosty sposób pozwala zautomatyzować instalacje AV.

EXTEND IR TR2 TRIGGER 230V AC

Odbiornik IR + RS232 TRIGGER 5-30V DC

Schemat instalacyjny TRIGGEREM 230V AC i EXTENDEM IR.
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Odbiornik Somfy posiadający przyciski do sterowania. Wraz 
z pilotem służy do sterowania bezprzewodowego ekranem, win-
dą lub kurtynami scenicznymi. Zasięg pracy pilota do 30m.

Wbudowany odbiornik radiowy RF. Z pilotem Somfy tworzy 
kompletny zestaw do bezprzewodowego sterowania radiowego. 
Używany do sterowania ekranów projekcyjnych. Zasięg pracy 
pilota w odległości do 30m od odbiornika RF.

Pilot Somfy 1 kanałowy pozwala sterować ekranem, windą 
lub kurtynami scenicznymi. Pilot 5 kanałowy używany do stero-
wania max pięcioma grupami urządzeń (ekrany, windy, zasłony 
i kurtyny). Z odbiornikami RF tworzą komplet sterowania.

Piloty RF Odbiornik RF 
z przyciskami

Odbiornik RF 
zintegrowany

Piloty radiowe 1 i 5 kanałowe VIZMOTE 1 i VIZMOTE 5. Razem z Odbior-
nikiem RF, są niezawodnym systemem zdalnego sterowania do: ekranów 
projekcyjnych, wind do projektorów, rolet, etc. 1 pilot VIZMOTE może 
sterować do 8 odbiornikami RF. Piloty VIZMOTE mogą zarządzać systemami 
AV i kina domowego. W zestawie uchwyt naścienny do mocowania pilota.

VIZMOTE 1; VIZMOTE 5

Schemat instalacyjny z TRIGGEREM 230V AC i odbiornikiem RF.

Odbiornik RF

Zewnętrzny odbiornik radiowy RF. Wraz z pilotem Somfy tworzy 
kompletny zestaw do bezprzewodowego sterowania radiowe-
go. Używany do sterowania wind i ekranów. Zasięg pracy pilota 
w odległości do 30m od odbiornika RF.


