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Compass Control® pierwszy w 

pełni zintegrowany system  

sterowania dedykowany 

urządzeniom z systemem iOS - 

iPhone®, iPad®, iPad mini® oraz 

iPod touch®.

Główne zalety wejścia do sieci Partnerów systemu  
Compass Control®

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

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

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

Compass Control®  obojętnie.
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Możliwość dobrego zarobku dzięki wysokim rabatom handlowym  

Key Digital® oraz programowi rejestracji projektów. 

Unikalny produkt z całym zapleczem intrastruktury do zarządzania  

i dystrybucji sygnałów AV.

Stosunkowo nowy, perspektywiczny produkt na rynku. Możliwość  

wypracowania pozycji silnego Certyfikowanego Intregratora Compass  

Control®, a nie partnera konkurencyjnej firmy z istniejącą już rozległą siecią 

dealerów.

Rzetelność wsparcia ze strony dystrybutora Business Group AV Distribution.  

Szkolenia z programowania systemu, wsparcie na etapie projektów oraz 

wdrożeń. 

Dzięki temu, że interfejs systemu Compass Control®  może być w pełni  

spersonalizowany można dopasować systemu do wymagań Klienta, oferując 

mu dokładnie to czego potrzebuje. 

Restauracje

Bary 

Kluby 
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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. Dzięki temu, będąc w grupie Certyfikowanych 

Integratorów pozwoli on osiągać zyski z wielu obszarów lub ze specjalizacji w wybranych.

Sale konferencyjne 

Biura zarządu

Aule

Pensjonaty

Hotele 

Restauracje

Bary 

Kluby 

Apartamenty

Domy
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System Compass Control ® dzięki swojemu niezwykłemu interfejsowi pozwala dostosować aplikację 

do wymagań Odbiorcy zarówno rynku komercyjnego jak i prywatnego. Poniżej kilka przykładów 

interfejsów Compass Control ®.

Compass Control® - system nieograniczonych możliwości

Interfejs Compass Control® w zastosowaniu komercyjnym

Podgląd wszystkich źródeł oraz wyświetlaczy na jednym ekranie 
pozwala na ich wygodną i ergonomiczną obsługę.

Integracja z systemem videokonferencyjnym pozwala na szybki 
dostęp do niego z poziomu aplikacji Compass Control®.

Całkowita swoboda przy projektowaniu aplikacji pozwala na 
dostowanie interfejsu do identyfikacji wizualnej firmy.

Dzięki wykorzystaniu funkcji iOS system umożliwia korzystanie 
z takich właściwości jak gesty czy płynne suwaki do regulacji.
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System Compass Control ® dzięki swojemu niezwykłemu interfejsowi pozwala dostosować aplikację 

do wymagań Odbiorcy zarówno rynku komercyjnego jak i prywatnego. Poniżej kilka przykładów 

interfejsów Compass Control ®.

Compass Control® - system nieograniczonych możliwości

Interfejs Compass Control® w zastosowaniu prywatnym

Wygodnie i intuicyjne sterowanie oświetleniem, zarówno 
tradycyjnym jak i regulowanym (ściemniacze).

Dzięki niezwykłym możliwościom interfejsu Compass Control® 

można dostosować go do preferencji użytkownika.

Wygodny wybór stref sprawia że kontrola na domem jest prosta 
i komfortowa.

Możliwość podglądu wszystkich sterowanych stref na jednym 
ekranie co znacznie przyspiesza ich obsługę.
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System Compass Control ® oferuje szereg funkcji pozwalających na zarządzanie  

obiektem w zależności od potrzeb. Należy jednak wiedzieć jakie elementy się na niego 

składają oraz co jest potrzebne do prawidłowej pracy systemu. To jest właśnie zadanie  

Certyfikowanego Integratora.

Architektura systemu Compass Control®

Architektura systemu Compass Control®

Poniżej znajduje się przegląd urządzeń/licencji systemu sterowania Compass Control (zakreślone). Na diagramie znajdują się również 

źródła i wyświetlacze firm trzeciech oraz inne produkty infrastruktury Key Digital® (matryca AV, ekstendery sygnałów AV).

Kontroler główny systemu Compass Control ® - Pełna kontrola: audio, video, HVAC, oświetlenie, rolety itp. 

Uniwersalny pilot systemu Compass Control ®  pracujący w technologii ZigBee

Nadajnik/odbiornik ZigBee

Aplikacja Compass Control ®  wraz z licencją KD-CSLX dla każdego urządzenia Apple do sterowania systemem 

Oprogramowanie  Compass  Navigator®: Projektowanie oraz programowanie interfejsu systemu Compass Control ®
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Kontroler główny systemu Compass Control ® - Pełna kontrola: audio, video, HVAC, oświetlenie, rolety itp. 

Architektura systemu Compass Control®

System Compass Control ® oferuje szereg funkcji pozwalających na zarządzanie  

obiektem w zależności od potrzeb. Należy jednak wiedzieć jakie elementy się na niego 

składają oraz co jest potrzebne do prawidłowej pracy systemu. To jest właśnie zadanie  

Certyfikowanego Integratora.

Matryce HDBaseT 4K w wersji Lite z systemem Compass Control®

Firma Key Digital® wychodząc na przeciw oczekiwaniom dużych systemów sterowania przygotowała serię profesjonalnych matryc 

HDBaseT 4K, które mają wbudowany kontroler systemu Compass Control®. Dzięki temu można łatwo połączyć cechu obu produktów 

a także zwiększyć zysk w projekcie.

Przegląd matryc z wbudowanym systemem Compass Control® 

Oprócz portów wielofunkcyjnych, które posiadają kontrolery oraz powyższe matryce można wykorzystując przewody KD-IQJUMP12FM 

oraz ekstendery np. KD-CATHD250POHRx znacząco zwiększyć ilość portów do sterowania. 

KD-HD4x4Lite KD-HD6x6Lite KD-HD8x8Lite

Rozbudowa portów wielofunkcyjnych w systemie Compass Control® 
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Aplikacja DEMO / AppStore /

Za pomocą aplikacji DEMO Compass Control ® możesz w prosty sposób zapoznać się  

z interfejsem oraz przykładowymi layoutami z różnych instalacji. To świetne narzędzie, które zawsze 

możesz mieć ze sobą w celu prezentowania systemu klientom.

Najłatwiej jest zobrazować działanie systemu na 

przykładzie. Tutaj z pomocą przychodzi aplikacja 

DEMO Compass Control ®, którą można pobrać 

w sklepie iTunes. Pozwala na wypróbowanie  

kliku wcześniej przygotowanych layoutów dla 

rynku komerycyjnego jak i rezydencyjnego.  

To narzędzie, które zawsze możesz mieć ze 

sobą.

Główne zalety aplikacji:

• Aplikacja DEMO z przykładowymi layoutami, która 

również wykorzystywana jest do sterowania systemem  

Compass Control ® w docelowej instalacji - mobilny showroom.

• Wyjątkowo zaprojektowany interfejs spersonalizowany pod 

Klienta łączący w sobie gesty znane z urządzeń Apple takie jak 

np. przesuwanie palcem, regulacja głośności suwakami. 

• Zastępuje dotychczasowo używane piloty oraz proste  

interfejsy sterowania jedną potężną aplikacją.

• Wystarczy tylko licencja KD-CSLX* aby urządzenie Apple stało 

się kompletnym kontrolerem systemu Compass Control ®

 

    Compass Control ® demo app 

Już teraz pokaż aplikację DEMO Klientowi! 

 

*Każde urządzenie Apple, które chcemy użyć w systemie wymaga licencji KD-CSLX.
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Jako profesjonalny dystrybutor staramy się przekazać swoim partnerom możliwie największą wiedzę 

dotyczącą systemu Compass Control®  szczególnie kładąc nacisk na obszary takie jak:

 › Umiejętność projektowania systemów w oparciu o produkty marki Key Digital® sterowanych przez Compass Control® 

 › Programowanie systemu oraz projektowanie interfejsu dla użytkowników

 › Integracja z urządzeniami firm trzecich oraz możliwości rozbudowy systemu

Szkolenie z systemu Compass Control®

Szkolenie oraz certyfikowanie dealera Compass Control®

Dla naszych Partnerów przygotowalismy 2-dniowe BEZPŁATNE* szkolenie z systemu Compass Control ® podzielone na trzy 

bloki tematyczne, z których każdy zakończony jest krótkim egzaminem potwierdzającym zdobytą wiedzę:

• Podstawowe informacje na temat systemu 

• Omówienie urządzeń i konfiguracja

• Wstęp do programowania, zapoznanie się z oprogramowaniem Compass Navigator® 

• Zapoznanie się z bibliotekami driverów dla systemu Compass Navigator® 

• Edycja istniejących oraz tworzenie nowych driverów dla urządzeń

• Omówienie driverów dwukierunkowych

• Wprowadzienie do projektowania interfejsów użytkownika

• Tworzenie modułów w programie do sterowania urządzeniami

• Programowanie z wykorzystaniem gestów i zdarzeń systemowych 

Dzień pierwszy
Dzień drugi

Partner, który ukończy szkolenie otrzyma certyfikat oraz zostanie zarejestrowany 

jako oficjalny dealer Compass Control ® a także otrzyma od firmy Business Group 

wsparcie w projektowaniu, doborze urządzeń oraz programowaniu systemów.  

 

*Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zakup systemu DEMO. Firma Business Group pokrywa koszty noclegu  
oraz wyżywienia podczas szkolenia (dla dwóch osób z firmy). W zakresie uczestnika szkolenia jest dojazd do Warszawy.

 

 

Krzysztof Chudy 

Business Group 

Key Digital Training on Compass Control® & HDMI Products 
Levels C1, C2, and C3 

September 17, 2014 
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Korzyści ukończenia szkolenia Compass Control®

Po szkoleniu Partner otrzymuje dostęp do sekcji dla Dealerów Key Digital® co umożliwia uzyskanie: 

•  dalszych szkoleń online oraz webinarów

Dodatkowe korzyści ukończenia szkolenia  
Compass Control®

Wiemy jak ważna jest informacja i dalsze rozwijanie wiedzy dlatego po szkoleniu firma otrzyma  

status Certyfikowanego Integratora oraz otrzyma dostęp m. in do:
 › Portalu dealerskiego

 › Dwukierunkowych driverów do intergracji z urządzeniami

 › Gotowych layoutów z możliwością edycji do własnych potrzeb

•  bazy dwukierunkowych driverów do integracji z urządzeniami

•  zestawu gotowych layoutów zarówno prywatnych jak i komercyjnych

Residantial Template 1 Commercial Template 2
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Commercial Template 2

W skład pakietu oprogramowania Compass Control® oprócz Compass Navigator®  wchodzi:

 › IR Manager 

 › RS232 Manager

 › TCP/IP Manager

 › MC Manager

Oprogramowanie Compass Navigator®

Oprogramowanie Compass Navigator® (PC*) 

Programowanie systemu Compass Control® wymaga użycia  

oprogramowania Compass Navigator®. To wyjątkowe narzędzie 

pozwala zarówno na proste obiektowe programowanie  

krok-po-kroku jaki i na zaawansowane programowanie, które 

odsłaniając rozbudowane możliwości systemu pozwala na 

tworzenie wyjątkowych, spersonalizowanych interfejsów.  

Wykorzystując produkty KeyDigital możesz z łatwością 

programować systemy dystrybucji A/V lub przygotować  

interfejs sterowania dla istniejącego systemu. Compass  

Navigator® to elastyczne narzędzie zarówno w prostym jak  

i złożonym programowaniu.

IR Manager:
Aplikacja do tworzenia, edytowania i zarządzania  
driverami dla urządzeń sterowanych za pomocą IR

RS-232 Manager:
Aplikacja do tworzenia, edytowania i zarządzania driverami 
dla urządzeń sterowanych za pomocą RS-232

TCP/IP Manager:
Aplikacja do tworzenia, edytowania i zarządzania driverami 
dla urządzeń sterowanych za pomocą TCP/IP

MCManager:
Aplikacja do konfiguracji kontrolera MC1000 oraz aktualizacji 
jego oprogramowania

• Ogromne możliwości programowania pozwalają na tworzenie 

unikalnych, funkcjonalnych i wyjątkowych interfejsów. 

• Zawiera dodatkowe komponenty do zarządzania modułami 

oraz driverami dla integrowanych urządzeń.

*Do uruchomienia oprogramowania Compass Navigator wymagany jest system Windows. Aby wykorzystać do pracy MACa wymagane jest użycie maszyny wirtualnej z systemem Windows.
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Zestaw DEMO dealera Compass Control®

“Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.” – Gajusz Juliusz Cezar 

Zestaw DEMO systemu Compass Control®

Ze względu na ogromne możliwości jakie daje system nie jesteśmy w stanie podczas 2-dniowego szkolenia przekazać całej wiedzy 

ani zaprezentować wszystkich przykładów praktycznych. W związku z tym Certyfikowany Integrator potrzebuje mieć możliwość  

rozwijania zdobytej wiedzy oraz dalszego doskonalenia się w projektowaniu i programowaniu systemu Compass Control ®. 

Wymagamy więc aby nasi przyszli Integratorzy nabyli zestaw DEMO, który pozwili im jeszcze lepiej zapoznać się z systemem.

Sugerowane zestawy demonstracyjne:

Pakiet oprogramowania Compass Control ®

KD-CCKIT1000:
1 x MC1000
1 x KD-ZRX200
1 x KD-ZRC300 1 x Licencja na urządzenie mobilne iOS*

KD-4x2CS:

Matryca Video/Audio 4 wejścia HDMI - 2 wyjścia 
HDMI

KD-HD4x1ProK:

Przełącznik 4 wejścia HDMI - 1 wyjście HDMI

+ +

+ +

lub

Całkowity koszt zestawu DEMO wynosi: 

(SRP demo kit -40%) -10%

Aktualna cena SRP demo kit w bieżącym 

cenniku Key Digital®.

=

*Spośród urządzeń Apple zalecamy używanie Ipada. Wykorzystanie tego urządzenia pozwala na przygotowanie bardziej szczegółowych interfejsów.
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Szczegółowe schematy zastosowań Compass Control®

Przykładowy schemat integracji w sali konferencyjnej

Sala konferencyjna

Model Ilość Opis

KD-CCKIT1000 1 Master Controller KIT. Zawiera kontroler główny KD-MC1000, uniwersalny pilot ZigBee/IR KD-ZRC300 oraz 
odbiornik nadajnik KD-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 
(jednokierunkowy)/RS-232 (dwukierunkowy).  Kompatybilny ze standardem Ultra HD/4K

KD-CSLX1 1 Licencja na urządzenie mobilne Apple

Zestawienie urządzeń Key Digital® wykorzystanych przy integracji:

KD-MC1000

KD-4x2CS

KD-HD4x1ProK
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Rx
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D
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I
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Przykładowy schemat integracji w restauracji

Restauracja

Szczegółowe schematy zastosowań Compass Control®

WiFi Router

iPad

KD-CSLX1

RJ45 WiFi

RF Repeater
(Lighting Control)

RF

Cable Box (6)

HDMI

IR

HDMI

IR

HDMI

IR

HDMI

IR

HDMI

IR

HDMI

IR

HDMI

IR

HDMI

IR

RJ45

IR/RS-232

Digital Signage Server

Blu-Ray

KD-MC1000
RJ45

KD-8x24CSKIT250

x24

Tx

x8

x8

x8

IR

KD-CATHD250Lite

CAT5e/6

Displays (1-8)

Displays (9-16)

Displays (17-24)

HDMI

IR
CAT5e/6

RxKD-CATHD250Lite

HDMI

IR
CAT5e/6

RxKD-CATHD250Lite

HDMI

IR
CAT5e/6

RxKD-CATHD250Lite

x5

RS-232

HDMI

HDMI

HDMI

Model Quantity Description

KD-8x24CSKIT250 1 KIT zawierający:
Przełącznik 8 do 24 wyjść HDMI 
24 zestawy nadajnik/odbiornik HDBaseT/HDMI Lite wykorzystujący pojedynczy przewód CAT5e/6 z obsługą IR 
(jednokierunkową)/RS-232 (dwukierunkową)
3 uchwyty do szafy RACK.

KD-MC1000 5 Master Controller KIT. Zawiera kontroler główny KD-MC1000, uniwersalny pilot ZigBee/IR KD-ZRC300 oraz 
odbiornik nadajnik ZKD-ZRX200

KD-CSLX1 1 Licencja na urządzenie mobilne Apple

Zestawienie urządzeń Key Digital® wykorzystanych przy integracji:
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Compass Control® pierwszy w 

pełni zintegrowany system  

sterowania dedykowany 

urządzeniom z systemem iOS - 

iPhone®, iPad®, iPad mini® oraz 

iPod touch®.

Model Ilość Opis

KD-HD4x4Lite 1 Matryca 4 wejścia HDMI, 4 wyjścia HDMI, 4 wyjścia HDBaseT. Posiada wbudowany system Compass Control 
co eliminuje potrzebę stosowania dodatkowego systemu sterowania (obsługuje do 11 portów sterujących).

KD-CATHD250POH 4 Nadajnik/odbiornik HDBaseT/HDMI Lite wykorzystujący pojedynczy przewód CAT5e/6 z obsługą dwóch portów 
IR (jednokierunkowy)/RS-232 (dwukierunkowy).  Kompatybilny ze standardem Ultra HD/4K

KD-CSLX1 4 Licencja na urządzenie mobilne Apple

Przykładowy schemat integracji w apartamencie

Zestawienie urządzeń Key Digital® wykorzystanych przy integracji:

Apartament

Szczegółowe schematy zastosowań Compass Control®
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Szczegółowe schematy zastosowań Compass Control®

Kino domowe
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Model Quantity Opis

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

KD-CATHD300Lite 1 Nadajnik/odbiornik HDBaseT/HDMI Lite wykorzystujący pojedynczy przewód CAT5e/6 z obsługą dwóch portów 
IR (dwukierunkowy)/RS-232 (dwukierunkowy).  Kompatybilny ze standardem Ultra HD/4K

KD-CSLX1 1 Licencja na urządzenie mobilne Apple

Zestawienie urządzeń Key Digital® wykorzystanych przy integracji:

Przykładowy schemat integracji kina domowego w aprtamencie
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Compass Control® pierwszy w 

pełni zintegrowany system  

sterowania dedykowany 

urządzeniom z systemem iOS - 

iPhone®, iPad®, iPad mini® oraz 

iPod touch®.

Kino domowe

Krótka charakterystyka firmy Key Digital®

Założyciel firmy Key Digital® - Mike Tsinberg

Firma z siedzibą w Nowym Jorku, powstała w 1999 roku, prowadzona przez pioniera cyfrowego video  
Mike’a Tsinberga rozwija i produkuje wysokiej jakości, najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne  
praktycznie dla każdej instalacji audiowizualnej, w której ma znaczenie wysoka jakość.  
Produkty Key Digital® używane są na całym świecie przez integratorów systemów w instalacjach  
komercyjnych oraz u wymagających użytkowników prywatnych.

Mike Tsinberg założyciel i Prezes firmy Key Digital® jest posiadaczem 40 patentów z dziedziny HDTVs

 › “Ojciec DVD” - rozwinął architekturę oraz system oprogramowania pierwszego na świecie DVD 
(Digital Video Disc) w standardzie kodowania MPEG2 

 › Otrzymał nagrodę Emmy za rozwój technologii DVD 

 › W 2009 został wpisany przez Academy of DTV Pioneers 
na listę 200 największych pionierów HDTV

Główne cechy firmy Key Digital®:

 › Wieczysta gwarancja na oferowane przez siebie urządzenia. 

 › Wszystkie produkty firmy Key Digital® są projektowane oraz opracowywane w USA. 

 › Mnogość produktów pozwala budować bardzo wyszukane i rozbudowane systemy dystrybucji A/V. 

 › Zespół profesjonalnych inżynierów prowadzony przez Mike’a Tsinberga stale rozwija produkty  
oraz technologię.

Linia produktowa Key Digital®:

 › Matryce HDBaseTTM Video/Audio/Control  

 › Matryce Audio, Audio/Control 

 › Konwertery Audio/Video 

 › Wzmacniacze strefowe audio/video 

 › Wzmacniacze sygnału HDMI 
 
 

 › Przewody HDMI® 

 › Przełączniki HDMI 

 › Dystrybutory (splitery) HDMI 

 › Systemy sterowania 

 › Przykładowa intergracja systemu Russound  

z systemem Compass Control®
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Compass Control® pierwszy w 

pełni zintegrowany system  

sterowania dedykowany 

urządzeniom z systemem iOS - 

iPhone®, iPad®, iPad mini® oraz 

iPod touch®.

System Compass Control ® oferuje integrację z komponentami 

firm należących do grupy Compass Alliance™ Partners przez co  

system jest stale rozbudowywany o kolejne funkcje i urządzenia firm  

trzecich.

Compass AllianceTM Partners
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Compass Control® pierwszy w 

pełni zintegrowany system  

sterowania dedykowany 
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Porównanie systemu Compass Control®

z systemem Crestron®

Firma Key Digital® pozycjonuje system Compass Control® na konkurenta istniejących od dawna 

na rynku systemów takich jak AMX, Crestron czy Extron. Choć może się wydawać, że pozycja  

wymienionych systemów jest stabilna, poniżej porównanie systemu Compass Control® z systemem 

Crestron, które pokazuje, że nic w tej kwestii nie jest jeszcze przesądzone.  

APLIKACJA DEMO 

  

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 
Dostępny na iOS i Android. Możliwa personalizacja na 
potrzeby Klienta. 

System został oparty o architekturę iOS, co oznacza, że do 
sterowania mogą być wykorzystane tylko urządzenia Apple 
(iPhone, iPad lub iPod touch). Ogromną zaletą tego 
rozwiązania jest fakt, że możemy wykorzystywać wszystkie 
elementy znane z iOS takie jak swipe (przesuwanie 
palcem) czy płynne suwaki do regulacji np. głośności. 
Interfejs również może być całkowicie dopasowany do 
potrzeb Klienta. 

SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA 

Komunikacja w systemie Crestron® za pomocą 
interfejsów wygląda tak, że po wybraniu jakiejś funkcji z 
aplikacji ta komunikuje się z kontrolerem i wykonuje 
określoną funkcję, po czym przesyła status. 

W Compass Control® interfejs (urządzenie Apple) jest 
jednocześnie kontrolerem, co oznacza, że wybranie jakiejś 
funkcji od razu ją realizuje, dzięki czemu nie powstają 
opóźnienia w komunikacji. 

PROGRAMOWANIE 

System Crestron® jest systemem bardzo 
rozbudowanym, ale  programowanie sprawia 
instalatorom dużo problemów tym samym 
przygotowanie i oprogramowanie interfejsu wymaga 
bardzo dużo czasu oraz wiedzy. 

System Compass Control®  wychodzi naprzeciw 
potrzebom integratorów oferując system, który dzięki 
oprogramowaniu Compass Navigator® pozwala tworzyć 
modułowo, krok-po-kroku interfejsy znacznie skracając 
czas ich powstawania nie ograniczając przy tym funkcji 
jakie możemy uzyskać. 

KOSZTY 
System Crestron® jest systemem stosunkowo drogim w 
porównaniu do innych systemów sterowania. 

System Compass Control® oferuje praktycznie takie same 
możliwości jak system Crestron nie generując tak dużych 
kosztów. Ponadto część matryc posiada wbudowany 
kontroler Compass Control® co pozwala osiągać większy 
zysk na wdrożeniach. 
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Tworzenie jedno oraz dwukierunkowych sterowników
w systemie Compass Control®

System Compass Control® pomimo sporej bazy już istniejących sterowników do urządzeń firm  

trzecich, pozwala na tworzenie własnych. Jeżeli dane urządzenie nie posiada gotowego sterownika, 

w łatwy sposób można taki sterownik przygotować tak by w przyszłości móc ponownie z niego 

korzystać. 

Tworzenie driverów w systemie Compass Control®

Drivery jednokierunkowe

W przypadku np. urządzeń sterowanych za pomocą 

kodów IR z wykorzystaniem oprogramowania IR 

Manager można stworzyć gotowy driver korzystająć z 

kodów IR otrzymanych od producenta lub wykorzystać 

port uczący IR w kontrolerze i zgrać kody do systemu.

 

Drivery dwukierunkowe

Poza możliwością tworzenia driverów jednokierunkowych, system  

Compass Control® umożliwia również tworzenie dwukierunkowych driverów 

TCP/IP oraz RS-232. Wykorzystywany jest do tego język programowania C.  

Przygotowane w ten sposób drivery są dostępne w oprogramowaniu  

Compass Navigator®. Dzięki temu oprócz obsługi urządzenia można też 

wyzwalać makra drivera wykorzystując do tego elementy GUI np. uruchomienie 

określonych funkcji urządzenia przez dotknięcie zdefiniowanego obiektu np. 

na zdjęciu pomieszczenia. Edytor w programie Compass Navigator® do driverów w C

Widok programu IR Manager do edycji oraz tworzenia driverów IR

Okno do nauki kodów IR z wykorzystaniem portu uczącego kontrolera
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The Experts in Digital Video Technology and Solutions™

www.keydigital.com/compass

Video Audio Automation SecurityLights ShadesClimate Web

Discover The Possibilities™

 
   

Dowiedz się więcej:

Strona główna producenta: http://www.keydigital.com/

Katalog produktów Key Digital: http://www.keydigital.com/LITERATURE/KeyDigital_Product_Catalog.pdf

Cennik dystrybucyjny: http://business-group.pl/cenniki/KEY_DIGITAL_CENNIK_DYSTRYBUCYJNY.pdf


