
AC133-01 Bezdrátový jednokanálový nástěnný RC vysílač

AC123-01 Bezdrátový jednokanálový přenosný RC vysílač

AC229-01 Jednokanálový dotykový nástěnný přijímač a ovladač

AC123-01

AC133-01

AC229-01

AC123-01

AC123-01

AC229-01

Parametry

Model č.
Typ baterie
Provozní teplota
Pracovní frekvence

Parametry

Model č.
Typ baterie
Provozní teplota
Pracovní frekvence

Parametry

Model č.
Pracovní napětí                120V 60Hz  ,  230V 50/60Hz
Provozní teplota              -35°C  -  +65°C
Pracovní frekvence
Provozní režim                 bezdrátový přijímač/ruční ovladač

Vlastnosti

-Elegantní a moderní design
-Speciální povrchová úprava odolná vůči poškrábání

Vlastnosti

-Elegantní a moderní design
-Speciální povrchová úprava odolná vůči poškrábání
-Volitelně možno použít jako přenosný nebo nástěnný
vysílač

Vlastnosti

-Elegantní a moderní design
-Kompatibilní s jakýmkoliv trubkovým motorem
-Dotykový panel z tvrzeného skla, odolný vůči poškrábání
-Voděodolná konstrukce

Zdroj napájení

Zdroj napájení

AC Zdroj napájení
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AC226-01 Voděodolný externí RC přijímač

Vlastnosti

-Plně utěsněný, voděodolný design IP65
-Ohnivzdorný kryt
-Rozměr 23x32x127 mm

8-E0004 Manuální otočný vypínač pod omítku

8-E0004

8-E0004

80 x 80 x 48 mm
-30°C  -  +50°C
230V  /  16A

Parametry

Model č.
Rozměr
Provozní teplota
Pracovní napětí

Vlastnosti

-Kompatibilní s jakýmkoliv trubkovým motorem
-3 polohový mechanický otočný vypínač
pod omítku

Zdroj napájení

AC226-01

Parametry

Model č.                            
Pracovní napětí                120V 60Hz  ,  230V 50/60Hz
Provozní teplota              -40°C  -  +85°C
Pracovní frekvence

Voděodolný kroužek

schema zapojení

zdroj napájení

Nehořlavé pouzdro

AC123-01
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AC212 Externí RC přijímač

AC123-01

Manuální spínač

AC123

Napájení

Projektor

DC12V detekce signálu

Motor

AC202-02 Externí RC / IR přijímač, 12V Trigger

AC212

AC202-02

AC512-02

Parametry

Model č.                            
Pracovní napětí                230V 50/60Hz
Provozní teplota              -5°C  -  +60°C
Pracovní frekvence

Parametry

Model č.                            
Pracovní napětí                230V 50/60Hz
Provozní teplota              -5°C  -  +60°C
Pracovní frekvence

Parametry

Model č.                            
Pracovní napětí                230V 50/60Hz   120V 60Hz
Provozní teplota              -20°C  -  +55°C
Pracovní frekvence

Vlastnosti

-Rychlé a snadné zapojení pomocí šroubovacích svorek
-Možno použít pro manuální a dálkové ovládání

Vlastnosti

-Umožňuje ovládání plátna pomocí bezdrátového
RC / IR vysílače, manuálního vypínače a projektoru
-Ohnivzdorný a voděodolný plastový kryt

AC512 AC Trigger

Vlastnosti

-Bezdrátový vysílač umožňující automatické vyrolování a
zarolování promítacího plátna při zapnutí nebo vypnutí
projektoru
-Jednoduchá instalace a ovládání

Zdroj
napájení

AC Zdroj
napájení

projekční plocha

projektor

zásuvka
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