
POLARIS PRO WHITE
Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM                                                                      
dedykowany do zabudowy sufitowej ze zintegrowanym sterowaniem IR+RF + RS + Dry Contact 
(wersja bez czarnych ramek)

CHARAKTERYSTYKA

·   Linia profesjonalna PREMIUM dedykowana do zabudowy 

     sufitowej ze zintegrowanym sterowaniem IR + RS + Dry Contact ( wersja bez czarnych ramek)

·   Ekran rozwijany elektrycznie

·   Format uniwersalny

·   Szerokości od 200 do 305 cm

·   Wbudowany silnik tubowy.

·   Sterowanie na pilota IR w komplecie, wbudowany odbiornik RF ( pilot RF w opcji).

·   Regulowany system mocowania sufitowego.

·   Wbudowane w kasetę gniazda:

     – Czujnik / odbioirnik IR,

     – Dry Contact,

     – Rs232/ 485.

·   Materiały projekcyjne: MW HD.

·    Wysokość kasety do zabudowy tylko 119mm !

·   Zasilanie 230V znajduje się z lewej strony kasety ekranu.

Opatentowany system
sprężynowego dociskania
Zapewnia doskonałe dopasowanie
dolnej belki obciążeniowej

Zabezpieczenie przeciwko 
przeciągnięciu powierzchni 

projekcyjnej podczas zwijania.
Ekran wyposażono w precyzyjny
 mechanizm odłączający napęd 

po pełnym zwinięciu powierzchni 
projekcyjnej do kasety ekranu. 

Wbudowane porty dla różnych 
standardów komunikacji 
Ekran wyposażono w zestaw portów dedykowanych
 dla urządzeń sterujących komunikujących się
 za pomocą standardów: IR, RS232/485, Dry Contact.

Panel 
dekoracyjny

Gumowe
łącze

Sufit

Aluminiowa
kaseta

Cicha praca
poniżej 60dB

Technologia separacji kasety
Nowatorskie rozwiązanie polegające na odseparowaniu
kasety i połączeniu jej za pomocą gumowanego
łącza, które znacznie ogranicza poziom wibracji 
i hałasu ( mniej niż 60 dB ).

Prosta instalacja
W prosty sposób ekran daje możliwość dopasowania do zabudowywanej 
powierzchni i regulacji do wymaganej pozycji.
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WIRELESS TRIGGER SYSTEM PRO
sterowanie bezprzewodowe, uruchamiane zdalnie podczas

włączania projektora, montowane w gnieździe Trigger 12V

lub USB projektora. Działa jedynie w połączeniu  ze sterowaniem

bezprzewodowym RF.

STEROWANIE MANUALNE RJ11 (6 pin)
sterowanie za pomocą przełącznika ściennego,

montowane do gniazda RJ11 (6 pin) ekranów.

STEROWANIE MANUALNE RJ11 - RS485
sterowanie za pomocą przełącznika ściennego,

montowane do gniazda RJ11 (6 pin),  z wejściem USB i Rs485

 dla systemów centralnego sterowania.

PILOT RF
Praca pilota na odległość 25m.

PRZEŁĄCZNIK MANUALNY
Przycisk na spodzie kasety umożliwia

cykliczne zwijanie/rozwijalnie ekranu.

STEROWANIE NA PILOTA IR
Praca pilota na odległość 8m.

MODUŁ ZINTEGROWANEGO STEROWANIA

Gniazdo zewnętrznego odbiornika IR

RS485/Centralne sterowanie
EXT-CTRL może być podłączony
albo przez przełącznik naścienny
albo przez adapter centralnego sterowania

Gniazdo DRY CONTACT, RS232/485
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NARZĘDZIE DO REGULACJI

KRAŃCÓWKI
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SPECYFIKACJA

UWAGA:

W związku ze stałym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.

Kaseta typu B

Parametry otworu montażowego:
- długość: L-25mm
- szerokość: 115mm
- wysokość: > 122mm
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