
OP ÉÉN GEBRUIKERSVRIENDELIJK PANEEL OF TOUCHSCREEN AL UW APPARATUUR BEDIENEN

BEDIENINGSPANELEN

ONDERWIJZEN EN TRAINEN

Inspirerend en goed lesgeven of trainen is al een uitdaging op zich. Dan wilt u geen halve technicus moeten zijn om met de 

apparatuur te kunnen werken. Een bedieningspaneel is de ideale oplossing. Met een bedieningspaneel bedient u op eenvoudige 

en begrijpelijke wijze alle apparatuur in het klas-, cursuslokaal of de collegezaal. Van een compact knoppenpaneel, waarmee u de 

meest gebruikte functies bedient, tot een fraai touchscreen waarin alle mogelijkheden verwerkt zijn.

DE VOORDELEN VAN EEN BEDIENINGSPANEEL

- Geen technische kennis nodig

- Gebruikersvriendelijk

- Volledig geïntegreerd in de ruimte

- Op afstand bedienbaar

- Naar eigen wens in te richten

VAN KNOPPENPANEEL …

Een paneel met een uiteenlopend aantal knoppen waarachter we de meest gebruikte functiona-

liteiten van de audiovisuele installatie programmeren. Bijvoorbeeld het aan- en uitzetten van de 

apparatuur, het harder en zachter zetten van het geluid en het kiezen van de verschillende input-

bronnen zoals pc, laptop of Blu-ray speler. Ideaal toe te passen in klas- of trainingslokalen.

MOBIEL DEVICE

Verander een Android of Apple tablet of smartphone in een volledig functioneel bedie-

ningspaneel. Via een eenvoudig te gebruiken applicatie is er realtime controle over onder andere 

AV-apparatuur, verlichting, zonnewering en temperatuur. De mobiele apparaten communiceren 

naadloos met het besturingssysteem. En niet alleen in de ruimte, maar ook op afstand is alle appa-

ratuur in een handomdraai te bedienen.

INBOUW

Kies voor een prachtig geïntegreerd bedieningspaneel in het bureau. Ook de bekabeling werken 

we netjes weg. Geen losliggende kabels meer of kabels die opeens kwijt zijn of meegenomen. En 

als de docent klaar is met college geven, klapt hij of zij het bedieningspaneel in en is het bureau 

weer leeg en netjes. Een matzwarte of stijlvolle, geborsteld aluminium behuizing zorgt voor een 

fraaie afwerking in de collegezaal.

… TOT TOUCHSCREEN

Een volledig ingericht en voorgeprogrammeerd aanraakscherm waarin alle functionaliteiten van 

de collegezaal verwerkt zijn. Van het bedienen van de apparatuur tot het aansturen van de ver-

lichting, de zonwering en de airconditioning. Alle bedieningsschermen richten we overzichtelijk en 

naar wens in en zijn zeer eenvoudig te bedienen. Zodat de docent gewoon blijft doen waarvoor hij 

of zij in de collegezaal is: college geven.

BEDIENINGSPANELEN, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION


