URC’s Total Control
URC is het platform bij uitstek voor eenvoudige home
control voor de hedendaagse woning.
Met Total Control is het mogelijk al de features van
de AV receiver, iPod en Smart TV te gebruiken en uit
te breiden door het hele huis. Het mogelijk om de
verschillende systemen in huis samen te brengen en
om IP camera’s, streaming audio, climate controle en
iPad integratie toe te voegen. Via Total Control kan de
eindgebruiker verschillende standen en sferen van de
verlichting beheren, en zelf de tijdschema’s instellen
en beheren voor de event-, sleep- en alarm-timers.
Het merk voert al jarenlang de nummer 1 positie aan
in de Verenigde Staten en is veruit de grootste speler
in de custom remote control markt.
Modulaire opbouw en customization
Voor de consument is het een enorm voordeel dat de toepassingen van URC modulair in te bouwen zijn. Je
hoeft namelijk geen volledig systeem in je woning te integreren, maar kunt er ook voor kiezen om stap voor
stap onderdelen van home-automation toe te voegen.
Bijvoorbeeld eerst de basis applicaties om alle audio en video te kunnen regelen, en later pas toepassingen voor airconditioning, verwarming, of uitbreiding
van het aantal audio zones. Je kunt zo op basis van je eigen budget stapsgewijs
uitbreiden, en hoeft om te beginnen geen duur totaal-pakket samen te laten
stellen.
Bovendien is de betaalbare nieuwe Total Control lijn niet alleen geschikt voor
nieuw te bouwen woningen. Total Control past in het reeds bestaande netwerk,
waardoor de diverse applicaties ook in bestaande woningen geïntegreerd kunnen worden.
Total Control App
URC heeft een zeer complete App voor de iPhone en iPad uitgebracht, waarmee men
volledige toegang heeft tot het Total Control systeem. Deze nieuwe App kan gratis gedownload worden in de Apple App Store. Wij hebben deze App getest en kunnen niet
anders dan blij zijn met het resultaat.
Jeroen van der Velden van onze technische support afdeling “We zijn enthousiast over
hoe deze app in de markt verschijnt. Het is ongelooflijk eenvoudig om in URC’s Accelerator software te configureren, en je hebt slechts 1 betaalbare licensie nodig. Je
kunt dan net zoveel iOS apparaten toevoegen als je wilt - uniek in deze concurrerende
markt!”
De App geeft een vergelijkbare ervaring als het TKP-2000 touch screen en biedt ondersteuning voor 3e partij modules. Het ondersteunt de range van URC touch screens en
afstandsbedieningen.
Lees meer over de Total Control App.
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TRC-1280 Afstandsbediening
De TRC-1280 biedt een helder, kleurrijk LCD scherm en reageert wanneer je één van
de icoontjes aanraakt met je vingertoppen. Daarnaast heeft de afstandsbediening intuïtief
geplaatste knoppen voor snelle en gemakkelijke bediening. Bevat onder andere:
• Een groot, 2,8` kleuren touch screen
• Instant 2-weg WiFi Connectie
• Laat cover art van de PSX-2 en SNP-1 zien
• Op afstand te programmeren via Internet
Lees meer over de TRC-1280
TRC-780 Afstandsbediening
Geïnstalleerd samen met de MRX-10 controller biedt de TRC-780 afstandsbediening
net als zijn grote broer de TRC-1280, 2-weg communicatie via proprietary 2-weg RF. Het
bereik hiervoor kan gemakkelijk kan worden uitgebreid met de ZR-01 repeaters.
Deze nieuwe afstandsbediening biedt ook:
• Een OLED kleurenscherm
• 2-weg feedback
• Zone-specifieke volume pop-up met compatibele AVR
Lees meer over de TRC-780.
In-Wall Netwerk Keypad
De TKP-100 werkt via communicatie over het bestaande netwerk, via URC’s MRX-10 Controller.
Het is ook de perfecte aanvulling om het volume van de DMS-1200 versterker aan te sturen
vanuit verschillende ruimtes of om tussen muziek bronnen te switchen op de SNP-1. De LED
knoppen lichten op van wit naar oranje om aan te geven dat een bron is geselecteerd.
Lees meer over de TKP-100 keypad.
MRX-10 - Hart van het systeem: Geavanceerde Netwerk Systeem Controller
De master controller is de MRX-10 - een slank, rack-mountable component
die zorgt voor 2weg communicatie met alle aangesloten apparaten. De
intelligentie wordt in deze unit opgeslagen, in plaats van in de afstandsbedieningen of interfaces, die de consument gebruikt om het systeem te
bedienen. Elke Total Control installatie heeft een MRX-10 nodig.
Lees meer over de MRX-10.
DMS-1200 Multi-Zone Versterker
De DMS-1200 Multi-Zone Netwerk Versterker biedt u krachtig en
kristalhelder geluid van de muziekbron van uw keuze. Geïnstalleerd als centrale, standalone versterker heeft u dekking tot 8
afzonder-lijke zones, waarvan 6 versterkte uitgangen (2x50Watt
per zone) en 2 preamp outs. Behoefte aan meer muziek in extra
ruimtes? Het systeem kan uitgebreid worden tot 32 zones.
Lees meer over de DMS-1200.
CCP Accelerator
URC’s nieuwe Total Control lijn is voorzien van een gloednieuw programmeerplatform, genaamd ‘CCP
Accelerator’. Of je nu een beginner of expert bent, ‘Accelerator’ (zoals de naam suggereert!) versnelt het
proces van het configureren van een systeem.
Lees meer over de CCP Accelerator Software.
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