ir-oplossingen
VAN DROOM NAAR REALITEIT
Beeld je even in: Een apparaat bedienen vanuit een andere ruimte.
Of in je zetel blijven hangen terwijl je de versterker bedient waar hij
ook staat – en ja, dat mag achter het front van je designerkast zijn.
Wie droomt daar niet van? Met onze infrarood-toepassingen pakken
we het slim aan. Je ontdekt ze hier.
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IR pro mount
extensie set

AV-apparatuur die uit het zicht staat (in een kast, in
een andere ruimte ...) bedienen via de vertrouwde
afstandsbediening? Deze professionele infraroodopbouwset zorgt dat dit discreet kan opgelost worden en je meteen tot 4 toestellen kan aansturen.
Uitbreidbaar door extra toevoeging van M1/M2
infraroodstralers.





• 6 IR-zenderingangen.
• IR-controle led.
• Status stroomingang led-indicator.
• Stroomingang led-indicator.
• 3,5 mm ingang of interfacing met vrijstaande
ontvangers van verschillende merken.
• Afneembare IR-ontvangeraansluiting.




Tv

Stereo receiver
IR emitter

IR receiver

IR emitter

Blu-ray player

IR-ontvanger
frequentiebereik ontvangst
zendfrequenties
snoerlengte
aansluiting type
voeding
afm. (h x b x d)
gewicht
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30 kHz tot 60 kHz
38 kHz & 56 kHz
3m
3,5 mm mini plug
12 V DC, 30mA max.
13 x 14 x 45 mm
28 g






IR-aansluitunit
IR-ontvanger
dubbele IR-zenders
voeding

IR-aansluitunit
afm. (h x b x d)
gewicht

27 x 82 x 60 mm
110 g

IR pro flush
extensie set

AV-apparatuur die uit het zicht staat (in een
kast, in een andere ruimte ...) bedienen via
de vertrouwde afstandsbediening? Deze
professionele infraroodinbouwset zorgt dat dit
discreet kan opgelost worden en je meteen tot 4
toestellen kan aansturen. Uitbreidbaar door extra
toevoeging van M1/M2 infraroodstralers.





• 6 IR-zenderingangen.
• IR-controle led.
• Status stroomingang led-indicator.
• Stroomingang led-indicator.
• 3,5 mm ingang of interfacing met vrijstaande
ontvangers van verschillende merken.
• Afneembare IR-ontvangeraansluiting.




Tv

Stereo receiver
IR emitter

IR receiver

IR emitter

Blu-ray player

IR-ontvanger
frequentiebereik ontvangst
zendfrequenties
snoerlengte
aansluiting type
voeding
afm. (l x Ø)
gewicht

34 kHz tot 60 kHz
38 kHz & 56 kHz
3m
3,5 mm mini plug
12 V DC, 30mA max.
52.5 x 16.5 mm
54 g






IR-aansluitunit
IR-ontvanger
dubbele IR-zenders
voeding

IR-aansluitunit
afm. (h x b x d)
gewicht

27 x 82 x 60 mm
110 g
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IR pro wireless
draadloze transmissie set
Infrarood aansturing maar dan volledig
draadloos? Deze professionele IR / RF-draadloze
oplossing laat volledige bewegingsvrijheid toe tot
200 meter. 1 apparaat aansturen vanaf 1TV of net
meerdere apparaten vanaf meerdere Tv’s? Met
de IR PRO WIRELESS is de klus zo geklaard.



• Sluit de IR-repeater draadloos aan.
• Gemakkelijk om alle home entertainmentuitrusting in dit systeem te besturen over een
afstand van 200 meter (open ruimte).
• Geen extra kabels nodig.

Setup 1









Setup 2

Blu-ray player
Blu-ray player
wireless IR emitter

Tv

wireless IR emitter
wireless IR receiver

IR-ontvanger/zender
frequentiebereik ontvangst
RF-frequentie
aansluiting type
voeding
afm. (Ø x h)
gewicht
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20 kHz tot 60 kHz
866 Mhz
3,5 mm mini plug
5V DC
45 x 32 mm
15 g







IR-ontvanger
IR-zender
IR-zendeenheid
IR-ontvangsteenheid
voeding

wireless IR receiver

IR usb wireless
draadloze USB transmissie set
Infrarood aansturing én ultiem gebruiksgemak?
Deze USB gevoede IR-oplossing plug je
eenvoudigweg in een vrije USB-poort van jouw Tv.
Het IR-signaal wordt zo volledig draadloos met een
bereik van 150 meter open ruimte doorgestuurd
naar een tweede USB-dongle die op afstand
ingeplugd wordt. Via de slimme kanaalkeuze kunnen
meerdere combinaties in eenzelfde project gevormd
worden.
• IR-signaalversterker en IR-verlengfunctionaliteit
• RF-werkbereik tot 100+ meter in open ruimte
• Hoge ontvangstgevoeligheid (-90dBm)
• Bi-directionele IR-besturing over volledige band
• Kanaalselectie







Broadcasting control

IR Repeater

DVD player

TV

Blu-ray
IR target

DVD Set Top Box

Addressable control
CHANNEL 1
Media
streamer

CHANNEL 4

Device cabinet
Blu-ray

Channel 4

DVD

Channel 3

Set up box

Channel 2

Media
streamer

Channel 1

Study Room

Game Room

DVD AV

CHANNEL 2

Bi-Directional

Music Player

RF signal

Audio power Amplifier

Set up box

Blu-ray

 IR-ontvanger

Bi-Directional control
CHANNEL 3

 IR-zender

 draadloze IR USB-dongel

USB IR-zender/ontvanger
RF-werkbereik
150 m
IR-drager afstemfrequentie 20~60 kHz
afm. (h x b x d)
27 x 82 x 60 mm
gewicht
15 g

IR-ontvanger
frequentiebereik ontvangst
snoerlengte
aansluiting type
afm. (h x b x d)
gewicht

20 kHz tot 60 kHz
1,5 m
3,5 mm mini plug
7 x 9,4 x 20 mm
21 g
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IR-verlengkabels
De enkelvoudige (M1) als dubbele (M2) infrarood
verlengkabels vormen in combinatie met andere
IR aansluit units de perfecte oplossing om uw
AV-apparatuur uit het zicht op afstand te bedienen.
• IR-frequentie: 30-60 kHz
• IR-leds: 1 of 2

• kabellengte: 3 m
• bereik: 5 m

 M1 Enkelvoudige IR Flasher
De mini-jack sluit je aan op aan op de IR-aansluit
unit en de zelfklevende ‘flasher’ bevestig je op
het infraroodvenster van bijv. een cd-speler.
 M2 Dubbele IR Flasher
Idem als de enkelvoudige flasher, maar voor het
aansluiten van twee beeld- of geluidsystemen.
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