
Řídicí jednotka Control4® EA-1 PoE

• Jednotku kompaktní velikosti lze pomocí dodávaného držáku na stěnu snadno nainstalovat za televizi.

• Integrovaný PoE+ umožňuje instalaci s jedním kabelem pro napájení i síťové připojení a ušetří čas, peníze i prostor.

• PoE+ umožňuje vzdálené restartování prostřednictvím Ethernetového přepínače Pakedge a BakPak.

• Integrovaný Ethernetový přepínač se dvěma porty propojuje jednotku EA-1 PoE a televizi s domácí sítí bez nutnosti natahovat další síťový kabel 

nebo instalovat Ethernetový přepínač.

• Zahrnuje vstup/výstup k ovládání zábavních zařízení včetně 4 IR a 2 sériových portů a HDMI pro zobrazení na obrazovce a streamování hudby.

• Pokročilý vícejádrový procesor poskytuje rychlost a výkon potřebný k okamžitému, interaktivnímu ovládání obrazovky a umožňuje přístup                        

k osvětlení, zabezpečení, hudbě a videu.

• Elegantní, nenápadný design s jednoduchou instalací díky dostupnému držáku, kterým můžete jednotku snadno namontovat na zadní stranu 

televize, na stěnu nebo do standardní instalační krabice na zeď.

• Integrovaný hudební server s nativní podporou populárních streamingových služeb, jako jsou Deezer, Pandora, Rhapsody, TIDAL, TuneIn, SiriusXM, 

SOUNDMACHINE a iHeartRadio.

• USB port umožňuje připojení k externím pevným diskům, a tím i snadný přístup ke své hudbě. 

Řídicí jednotka automatizace a zábavy Control4® EA-1 PoE V2
C4-EA1-POE-V2
Řídicí jednotka Control4 EA-1 PoE je navržena tak, aby mohla být instalována za televizemi v celé vaší domácnosti, což umožňuje zážitek ze zábavy                

a automatizace v každé místnosti. 

Jednotka EA-1 nabízí krásné, intuitivní a citlivé uživatelské rozhraní na obrazovce se schopností vytvořit a zdokonalit požitek ze zábavy pro jakoukoliv 

televizi ve vaší domácnosti. Jednotka EA-1 umí ovládat celou řadu zábavních zařízení, jako jsou například Blu-ray přehrávače, satelity, kabelové přijímače, 

herní konzole, televize a prakticky jakékoliv zařízení s infračerveným (IR) ovládáním nebo sériovým rozhraním (RS-232). Pomocí IP také dokáže ovládat 

televize, Apple TV, Roku, AVR a další zařízení připojená k síti, stejně jako prostřednictvím zabezpečené, bezdrátové technologie ZigBee ovládat světla, 

termostaty, chytré zámky a mnoho dalšího. 

EA-1 dále obsahuje vestavěný hudební server, který uživateli umožňuje poslouchat hudbu z vlastní knihovny nebo ji streamovat z různých populárních 

hudebních služeb nebo z AirPlay zařízení pomocí technologie Control4 ShairBridge.
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Číslo modelu

Řídicí jednotka automatizace a zábavy PoE, 
1 zóna, V2

C4-EA1-POE-V2

Integrované služby 

Aplikace Control4 podporuje až 50 zařízení

Hudební služby
Pandora®, Napster®, Spotify, TuneIn, TIDAL, Deezer, SiriusXM, 
SOUNDMACHINE a iHeartRadio

ShairBridge
až 20 instancí ovladače v projektu
1 souběžný stream

Vstupy/Výstupy 

Video výstup 1 video výstup - HDMI

Video výstup HDMI 1.4; HD 1080p, 50-60 Hz

Audio výstup 1 audio výstup - HDMI

Formáty přehrávání audia
AAC, AIFF, ALAC, FLAC, M4A, MP2, MP3, MP4/M4A, Ogg Vorbis, 
PCM, WAV, WMA

Přehrávání audia s vysokým rozlišením až 192 kHz / 24 bit

Síť

Ethernet
kompatibilní s 10/100/1000Base-T (vyžadováno pro nastavení říd. jedn.)
1 Ethernet/PoE+ port pro vstup, 1 Ethernet port pro výstup

PoE+ 1 Ethernet/PoE+ vstup

ZigBee Pro 802.15.4

ZigBee anténa externí, reverzní SMA konektor

USB port 1 USB 2.0 port - 500 mA

Ovládání

IR výstup 4 IR výstupy - 5 V 27 mA max. výstup, 1 IR vyzařovač - přední strana

IR příjem 1 IR přijímač - přední strana, 20-60 kHz

Sériový výstup 2 sériové výstupy (sdílené s výstupy IR 1 a 2)

Napájení

Požadavky napájení PoE+

Spotřeba energie
max.: 18 W, 61 BTU/hod
nečinný: 12 W, 41 BTU/hod

Další

Provozní teplota 0 ~ 40 °C

Skladovací teplota -20 ~ 70 °C

Hladina hluku ventilátoru max.: 35 dB

Rozměry (V × Š × H) 29 mm × 191 mm × 127 mm

Hmotnost 0,54 kg

Hmotnost balení 1 kg

Příslušenství

Držák na stěnu C4-WMEA1 (součástí EA-1 PoE)

Sada pro montáž do rozvaděče C4-EA1RMK1, C4-EA1RMK2

Sériový kabel DB9, 3,5 mm jack C4-CBL3.5-DB9B

Dálkový ovladač SR-260 C4-SR260-B

Předplatné služby 4Sight (na 1 rok) C4-4Sight-E

Řídicí jednotka Control4® EA-1 PoE

Více informací o celé 

sérii EA naleznete na 

ctrl4.co/ea.

Fotografie produktů, 

dokumentace a pokyny 

k instalaci naleznete na 

ctrl4.co/controllers.

VÍCE INFORMACÍ O ŘÍDICÍCH JEDNOTKÁCH EA

ctrl4.co/ea

ONLINE PORTÁL - ŘÍDICÍ JEDNOTKY

ctrl4.co/controllers

Distributor pro ČR a SR

YATUN, s.r.o.
V Olšinách 75 
Praha 100 00, 
Česká republika

Telefon (CZ): +420 222 364 491 
Telefon (SK): +421 233 329 900 
Obecné dotazy: info@yatun.cz 
Objednávky: obchod@yatun.cz 
Technická podpora: 
podpora@ yatun.cz

www.control4.cz

http://ctrl4.co/ea1-ig
http://ctrl4.co/ea1-ig

