
NETKIT-IR 
Interfejs sieciowy 

 

DANE TECHNICZNE 

 3 niezależne wybieralne wyjścia podczerwieni lub wejścia czujników 
podczerwieni z portami typu stereo jack 3,5 mm 

 Dołączone w komplecie 3 nadajniki podczerwieni 

 Dołączony w komplecie jeden odbiornik podczerwieni do „nauki” komend 
podczerwieni przez urządzenie (obsługiwany przez trzeci port podczerwieni) 

 Podłączenie do sieci Ethernet poprzez złącze typu RJ45; protokół sieciowy 
100/10 Mbit; zgodny ze standardami TCP, DHCP i HTTP 

 Zintegrowany serwer sieciowy do łatwej konfiguracji (poprzez polecenia 
ustawień TCP/IP) 

 Dostępne do ściągnięcia z Internetu oprogramowanie iHelp oraz iLearn 

 Wejście zasilania: prąd stały od 5 do 16 V przy 300 mA; 
zasilacz ścienny dołączony w komplecie 

 Wytłaczana obudowa aluminiowa z gumowym nakładkami i przednim 
panelem z tworzywa 

 Wymiary: 31,8 x 82,5 x 57,2 mm 

 Waga: 92 g (170 g z zasilaczem) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W dzisiejszych czasach posiadamy coraz więcej różnych urządzeń, takich jak laptopy, smartfony, notebooki, iPad-y 
i wiele innych. Z jednej strony czynią one nasze życie łatwiejszym, ale zarazem różne technologie spotykające się 
w jednym miejscu mogą również nasze życie skomplikować. Najlepszym rozwiązaniem tego problemu są interfejsy 
sieciowe NETKIT firmy APart Audio. 

Interfejsy z rodziny NETKIT zostały zaprojektowane, aby pozwolić na szybkie podłączenie do sieci komputerowej 

niemal dowolnego urządzenia elektronicznego wyposażonego w bezprzewodowe złącze podczerwieni lub przewodowe 
złącze szeregowe typu RS232. Interfejs NETKIT-IR posiada trzy konfigurowalne wejścia/wyjścia podczerwieni oraz 

możliwość „nauki” komend podczerwieni. Wbudowany serwer sieciowy pozwala na łatwą konfigurację połączeń 
z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej. NETKIT-RS zapewnia połączenia poprzez łącze szeregowe RS232. 

Możliwe jest zatem zaprojektowanie i zestawienie według indywidualnych potrzeb niedrogiego systemu integrującego 
urządzenia firmy APart Audio i inny sprzęt umożliwiający zdalne sterowanie poprzez łącze szeregowe lub 
podczerwień. Interfejsy NETKIT-IR i NETKIT-RS pozwalają na łatwą integrację z komputerami PC, Mac, urządzeniami 

iPhone/iPod/iPad oraz mobilnym sprzętem z systemem operacyjnym Android – poprzez dostępne bezpłatnie aplikacje. 
Można także zastosować oprogramowanie innych producentów do sterowania interfejsami NETKIT poprzez domowe 

urządzenia zdalnego sterowania, tablety lub smartfony.  

Dzięki nowym interfejsom sieciowym APart Audio można bezproblemowo podłączyć domowy komputer lub laptop 

i sterować poprzez lokalną sieć LAN oraz Internet różnymi urządzeniami elektronicznymi wyposażonymi w złącza 
szeregowe lub złącza podczerwieni. Urządzenia z rodziny NETKIT ustanawiają nowe standardy w zakresie 

automatyzacji i elastyczności sterowania połączonych w sieć urządzeń w domach, hotelach, salach zebrań i różnych 
innych miejscach. 


