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Compass Control® pierwszy w 

pełni zintegrowany system  

sterowania dedykowany 

urządzeniom z systemem iOS - 

iPhone®, iPad®, iPad mini® and 

iPod touch®.

Compass Control® - wyjątkowy system sterowania

Multiroom video

Compass Control® - główne obszary sterowania

Multiroom audio

Sterowanie komfortem

Sterowanie oświetleniem

Bezpieczeństwo, kamery Rolety/Zasłony/Żaluzje

System Compass Control ® dzięki swoim rozbudowanym możliwościom pozwala na  

wykorzystanie go w instalacji w bardzo wielu obszarach. Wszystko to możliwe jest dzięki starannie  

zaprojektowanemu interfejsowi, który sprosta nawet najbardziej wymagającym zadaniom.
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Sterowanie A/V -  system pozwala na pełne zarządzanie urządzeniami video 

oraz zarządzanie muzyką we wszystkich strefach. Pozwala dodatkowo 

włączać i wyłączać urządzenia oraz sterować nimi z poziomu aplikacji.  

Od teraz sterowanie niezależnie od liczby urządzeń jest proste i wystarczy jedno 

kliknięcie by uruchomił się ulubiony film czy kanał telewizyjny. Po prostu oglądaj! 

 

Bezpieczeństwo, kamery - dzięki elastyczności systemu Compass Control ® 

możesz przekszałcić swojego iPada w mobilne centrum monitoringu. Umożliwia 

on bowiem dostęp do podglądu z kamer oraz stanu systemu alarmowego. 

Dodatkowo możliwa jest integracja systemu alarmowego z pozostałymi 

systemami w domu co umożliwia np. zamknięcie rolet oraz wyłączenie światła 

po uzbrojeniu alarmu itp.

Sterowanie oświetleniem - rosnąca ilość gotowych interfejsów sprawia,  

że jeszcze łatwiej można zarzadzać oświetleniem w budynku. Sceny  świetlne,  

obwody ściemniane teraz z Compass Control ®  jest to dosłownie w zasiegu ręki.   

 

Sterowanie załonami/roletami - za pomocą systemu możesz obsługiwać 

rolety, zasłony rozmieszczone w całej instalacji. Grupowanie, 

uruchamianie zgodnie z harmonogramem lub zamknięcie rolet 

po uzbrojeniu alarmu to tylko część możliwości jaką daje system.   

 

Sterowanie komfortem - system pozwala na sterowanie ogrzewaniem w 

każdej ze stref niezależnie - zarówno ręcznie z aplikacji jak i automatycznie 

wykorzystując zdefiniowane harmonogramy.

Compass Control® pierwszy w 

pełni zintegrowany system  

sterowania dedykowany 

urządzeniom z systemem iOS - 

iPhone®, iPad®, iPad mini® and 

iPod touch®.

System Compass Control ® oferuje szereg funkcji pozwalających na zarządzanie  

obiektem w zależności od potrzeb. Chociaż każde miejsce charakteryzuje inna specyfika 

możemy wyróżnić klika grup funkcji, które są szczególnie przydatne i realizowane przez system.

Główne funkcje systemu Compass Control®

Restauracje

Bary 

Kluby 
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Compass Control® pierwszy w 

pełni zintegrowany system  

sterowania dedykowany 

urządzeniom z systemem iOS - 

iPhone®, iPad®, iPad mini® and 

iPod touch®.

Najważniejsze obszary systemu Compass Control®

System Compass Control ® nie jest “tylko kolejnym” systemem sterowania, to zupełnie inne    

podejście, które sprawia, że Compass Control ® jest idealnym rozwiązaniem do stosowania  

zarówno w instalacjach komercyjnych jak i prywatnych.

Sale konferencyjne 

Biura zarządu

Aule

Pensjonaty

Hotele 

Restauracje

Bary 

Kluby 

Apartamenty

Domy
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Key Digital® Compass Control® zwiększy produktywność sali 
konferencyjnej zmieniając ją w efektywne i dynamiczne środowisko 
pracy.  Przygotowanie sali do kolejnego spotkania nie będzie odtąd 
wymagało dodatkowej pomocy ani dodatkowego czasu. Od teraz 
wystarczy tylko naciśnięcie przycisku aby ustawić sale do określonych 
potrzeb, wysterować zasłony, ustawić odpowiednie oświetlenie 
czy uruchomić system telekonferencyjny, wyświetlacze (monitory, 
projektory) lub inne urządzenia znajdujące się w pomieszczeniu.

Compass Control® oferuje najnowsze technologie cyfrowego 
video co pozwala na sterowanie praktycznie każdym sterowalnym 
urządzeniem. Compass Control® może zostać spersonalizowany 
tak spełniał wymogi korporacyjne danej firmy. Pozwoli to idealnie 
dopasować rozwiązanie, które oferuje praktycznie nieskończone 
możliwości zachowując przy tym prostotę obsługi.

Compass Control® pierwszy w 

pełni zintegrowany system  

sterowania dedykowany 

urządzeniom z systemem iOS - 

iPhone®, iPad®, iPad mini® and 

iPod touch®.

Wybrane wymagania stawiane systemowi sterowania salami konferencyjnymi:
 › Dostarczenie sprawdzonego rozwiązania, które połączy wszystkie systemy w sali konferencyjnej

 › Umożliwienie szybkiego dostępu do każdego ze źródeł oraz wyświetlaczy z dowolnej liczby interfejsów (tablet, telefon)

 › Ograniczenie czasu potrzebnego do przygotowania sali na kolejne spotkanie

 › Możliwość szybkiej adaptacji pomieszczenia w zależności od przebiegu spotkania

System Compass Control® - idealne dopełnienie sali 
konferencyjnej 

BIZNES I EDUKACJA
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Model Ilość Opis

KD-CCKIT1000 1 Master Controller KIT. Zawiera kontroler główny KD-MC1000, uniwersalny pilot ZigBee/IR KD-ZRC300 oraz 
odbiornik nadajnik ZKD-ZRX200

KD-4x2CS 1 Przełącznik 4 wejścia HDMI - 2 wyjścia HDMI

KD-HD4x1ProK 1 Przełącznik 4 wejścia HDMI - 1 wyjście HDMI (z funkcją przekazania sygnału audio z wejścia do wyjścia 
cyfrowego lub analogowego). Kompatybilny ze standardem Ultra HD/4K

KD-CATHD250Lite 2 Nadajnik/odbiornik HDBaseT/HDMI Lite wykorzystujący pojedynczy przewód CAT5e/6 z obsługą IR 
(dwukierunkowy)/RS-232 (jednokierunkowy).  Kompatybilny ze standardem Ultra HD/4K

KD-CSLX1 1 Licencja na urządzenie mobilne Apple

Przykładowy schemat integracji sali konferencyjnej

Compass Control® pierwszy w 

pełni zintegrowany system  

sterowania dedykowany 

urządzeniom z systemem iOS - 

iPhone®, iPad®, iPad mini® and 

iPod touch®.

Przykładowe funkcje jakie może realizować system Compass Control® w sali konferencyjnej:
 › Obsługa z aplikacji systemów telekonferencyjnych Polycom i tworzenie zdefiniowanych ustawień dla sali

 › Realizacja scen wyzwalanych przez konkretne zdarzenia np. podpięcie komputera do projektora

 › Możliwość łatwego wyboru źródeł obrazu i dźwięku oraz wyświetlaczy (monitory, projektory)

 › Wyłączenie całej sali konferencyjnej za pomocą jednego przycisku

System Compass Control® - przykład prostej instalacji  
w sali konferencyjnej

BIZNES I EDUKACJA

Zestawienie urządzeń Key Digital® wykorzystanych przy integracji:
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Key Digital® Compass Control® sprawi, że od teraz pobyt służbowy 
bądź prywatny gości w hotelu będzie przyjemny ale również niezwykle 
efektywny. Dzięki systemowi można otrzymywać komunikaty od 
gości, zamówienia bądź specjalne życzenia i na nie reagować co 
jeszcze bardziej  podniesie jakość obsługi. 

Gdy gość opuści hotel, można z łatwościa przywrócić pokoj do stanu 
pierwotnego lub dostosować np. temperaturę pomieszczenia w 
momencie gdy w pokoju ma pojawić się gość.  

Efektywne rozwiązanie, które pozwala jeszcze optymalizować koszty 
związane z energią podnosząc jednocześnie komfort dla użytkownika.

Ze względu na specyfikę hotelu oraz nieograniczone możliwości 
interfejsu istnieje możliwość zaoferowania Klientom jednego 
interfejsu w wielu językach. Wystarczy jedno kliknięcie aby poruszać 
się swobodnie po menu.

Od teraz masz całych hotel w zasięgu ręki - komfort, pewność, 
stabilność, efektywność, wygoda - po prostu Compass Control®.

Compass Control® pierwszy w 

pełni zintegrowany system  

sterowania dedykowany 

urządzeniom z systemem iOS - 

iPhone®, iPad®, iPad mini® and 

iPod touch®.

Wybrane wymagania, które musi spełnić system w hotelu:
 › Ze względu na specyfikę miejsca aplikacji musi dawać możliwość łatwej zmiany języka obsługi

 › Musi pozwalać na centralne sterowanie poszczególnymi pokojami (oświetlenie, komfort, multimedia)

 › Adaptować się do panujących warunków np. wyłączanie klimatyzacji przy otwartym oknie itp.

 › System musi umożliwiać interakcję gościa hotelowego z recepcją/concierge

Poczuj pełną kontrolę wszędzie tam gdzie jesteś -  
Hotelowe zastosowanie Compass Control®  

HOTELE, PENSJONATY
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Compass Control® pierwszy w 

pełni zintegrowany system  

sterowania dedykowany 

urządzeniom z systemem iOS - 

iPhone®, iPad®, iPad mini® and 

iPod touch®.

Nowe oblicze restauracji z systemem  
Compass Control®

Wyzwania jakie stoją przed projektantami systemów dla barów/restauracji:
 › Możliwość wyświetlenia dowolnego kanału na dowolnym urządzeniu

 › Sterowanie oświetleniem i ogrzewaniem w zależności panujących warunków

 › Prosty, przejrzysty interfejs do sterowanaia niewymagający długiego czasu obsługi

Key Digital® Compass Control® zmieni każdy bar czy restuarację 
w miejsce gdzie każdy będzie mógł spędzić wyjątkowy czas.  
W połączeniu z matrycami cyfrowymi Key Digital®  będziesz mógł 
z łatwością i w każdej chwili dostosowywać to co jest wyświetlane 
na ekranach. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić na ograniczaneniu 
zbędnych połączeń kablowych czy dodatkowych dekoderach ale 
daje również możliwość wykorzystania posiadanych ekranów do 
wyświetlania dowolnych treści pokazując np. najnowsze promocje 
lub zbliżające sie wydarzenia. 

Compass Control® oferuje rozwiązanie, które nie tylko optymalizuje 
koszty instalacji ale również pozwala w łatwy sposób na szybkie 
dostosowanie treści w zależności od tego co w danym momecie 
się dzieje. W środowiskach tak dynamicznych jak bary czy 
restuaracje jest to szczególnie kluczowe. Z systemem Compass 
Control® multimedia są pod pełną kontrolą a oświetlenie, 
zasłony czy temperatura mogą być dostosowane do konkretnych 
wydarzeń np. lunch czy kolacja. To wszystko jest w zasięgu ręki.  
Weź tablet do ręki lub podejdź do tabletu zainstalowanego na ścianie 
i przejmij kontrolę.

BARY, RESTAURACJE, KLUBY
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Key Digital® Compass Control® zamieni kino domowe w miejsce prawdziwej 
rozrywki. Nie potrzebujesz już kilku pilotów aby uruchomić film. Teraz za 
jednym kliknięciem włączysz ulubiony film czy kanał telewizyjny na określonej 
głośności a światła wyłączą się tak umożliwić Ci komfortowe oglądanie. 

Dzięki unikalnemu intefejsowi oraz integracją z serwerami multimedialnymi 
możesz przeglądać swoją kolekcje filmów z poziomu aplikacji a poźniej 
poprostu kliknąć i oglądać.

Compass Control® pierwszy w 

pełni zintegrowany system  

sterowania dedykowany 

urządzeniom z systemem iOS - 

iPhone®, iPad®, iPad mini® and 

iPod touch®.

Wymagania stawiane przez systemem kina domowego:
 › Przyjazny, ładny i dopracowany graficznie interfejs do sterowania systemem

 › Możliwość sterowania oświetleniem, zasłonami za pomocą jednego kliknięcia

 › Możliwość łatwego przełączania źródeł bez konieczności używania pilotów dla urządzeń.

Kino domowe z systemem Compass Control®
APARTAMENTY, DOMY
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Zarządzaj swoim domem z Compass Control®

Wymagania systemów sterowania apartamentem/domem:
 › Dostosowanie aplikacji do potrzeb oraz wymagań użytkowników

 › Łatwe zarządzanie scenami oraz sterowanie wszystkimi funkcjami od systemu oświetlenia po multiroom

 › Proste sterowanie urządzeniami audio oraz video - centralny pilot/interfejs do zarządzania (dowolna ilość)

 › Integracja z pozostałymi systemami w apartamencie takimi jak system alarmowy czy ogrzewania

Key Digital® Compass Control® zmieni każdy dom czy apartament 
w nowoczesne i komfortowe miejsce do życia. Od teraz za pomocą 
jednej aplikacji system umożliwi sterowanie wszystkimi systemami 
w domu, które są z nim zintegrowane. Ulubione sceny świetlne, 
pobudki ulubioną muzyką czy też automatyczne zamykanie rolet 
po uzbrojeniu alarmu to tylko niektróre funkcje na jakie pozwala 
Compass Control® 

Od teraz sterowanie w apartamencie będzie wygodne jak nigdy 
dotąd. Compass Control® z powodzeniem zastąpi dotychczasowe 

lokalne sterowanie urządzeniami z pilotów przez co uruchomienie 
muzyki lub filmu nie będzie już składało się z mozolnego procesu 
operowania wieloma pilotami.

Za pomocą aplikacji dodatkowow możesz sprawdzić podgląd z 
kamer a przy pomocy harmonogramów zautomatyzować procesy, 
które są powtarzalne i zabierają cenny czas. 

Pozwól aby Compass Control® zajął się tym co potrafi najlepiej czyli 
sterowaniem.

APARTAMENTY, DOMY
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5 powodów dla których warto wybrać  
system Compass Control®

Compass Control® pierwszy w 

pełni zintegrowany system  

sterowania dedykowany 

urządzeniom z systemem iOS - 

iPhone®, iPad®, iPad mini® and 

iPod touch®.

System Compass Control® to nowoczesne rozwiązanie, które dzięki swojej strukturze  

i unikalnemu interfejsowi może być wykorzystany do instalacji o różnym stopniu złożoności oraz 

specyfice. Połączenie rodziny produktów Key Digital®  sprawia, że nie można przejść obok systemu 

Compass Control®  obojętnie.

System  Compass Control®  został  zaprojektowany  od  podstaw przy  

wykorzystaniu  architektury  system  iOS.  Oznacza  to,  że  jego wspaniale 

zaprojektowany inferfejs może wykorzystywać  w  aplikacji  wszystkie gesty 

znane  z  urządzeń  iOS  takie  jak przesuwanie  ekranów  palcem  czy  płynne  

sterowanie  suwakami  głośności. 

Unikalny Interfejs systemu Compass Control®  nie wprowadza ograniczeń 

w dostosowaniu go do wymagań Klienta. Dodatkowo łatwe i szybkie  

programowanie obiektowe z wykorzystaniem  oprogramowania  Compass  

Control® sprawia, że jesteśmy w stanie realizować nawet najbardziej 

wymagające interfejsy w rozsądnym czasie.  

W  połączeniu  z  pozostałymi  produktami  KeyDigital®  takimi  jak   

matryce  czy przełączniki tworzy jeden zintegrowany systemu zarządzania.  

Produkty KeyDigital® wraz  z  systemem  sterowania  Compass Control®   

pozwalają realizować projekty niezależnie od ich wielkości.

Zdalny dostęp do projektów pozwala na programowanie systemu bez 

konieczności przyjazdu  na  obiekt.  Pozwala to na  szybką  reakcję  serwisową  

bądź zmianę progamistyczną w systemie bez konieczności używania VPN.

Compass Control®  jest  łatwo skalowalnym system  -  od  pojedynczego   

pomieszczenia rezydencyjnego do dużych komercyjnych projektów takich jak  

np. szpitale, hotele czy centra koferencyjne.

1
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Compass Control®

Jeden system - wiele zastosowań


