
Tilbehør 

Til Concept 2000XP og Concept 2000 systemerne findes der en række tilbehør:  

 

Dette inkluderer: 

- Intelligente trykknapper og bus interfaces 

- Busforlængerledninger  

- Fjernbetjeninger og programmeringsnøgler 

 

Noget udstyr kan anvendes i begge serier, mens andet kan kun anvendes i Concept 2000XP eller Concept 2000.  

CP79 Conkey: Fjernbetjening og programmeringsnøgle for 
CONCEPT 2000 

 

CP79 bruges både som fjernbetjening og som programmeringsnøgle for CONCEPT 2000. Kan også anvendes som fjernbetjening for 

B&O audio- og videoudstyr. CP79 har et LCD display samt et 5 vejs tastatur. 

  

CP07: Busforlængerledning horisontal forbindelse 

 

CP07 Busforlængerledning 25 cm. anvendes til horisontal forbindelse (3 farvede ledninger) 

  

CP08: Konnektor til at forbinde CP07 eller CP09 



 

CP08 konnektor til at forbinde 2 Bus ledninger af typen CP07 eller CP09 sammen. 

  

CP09: Busforlængerledning vertikal forbindelse 

 

Busforlængerledning 25 cm. anvendes til vertikal forbindelse (3 sorte ledninger). 

  

CP2501-2509 : Trykknapper og IR forforstærker 

 

CONCEPT 2000 tilbyder en række ergonomiske trykknapper med op til 5 fem funktioner.Til CP2550 .. CP2554 serien findes der let 

udskiftelige rammer i forskellig farver så de passer ind i dit øvrige interiøre. Den centrale trykknap anvendes typisk til ”on/off” mens 

de fire andre anvendes til de forprogrammerede tilstande. Lysdioderne tændes ved aktivering af en kontakt og slukker igen ved 

deaktivering. På CP2506 (Sesam) er der en yderligere funktion som gør at lysdioderne tænder når man nærmer sig med hånden.  

 

CP2501 med en trykknap og LED. 

CP2502 med 2 trykknapper, 2 lysdioder og IR forforstærker (38 KHz) 

CP2505 med 5 trykknapper, 5 lysdioder 

CP2506 med 5 trykknapper, 5 lysdioder og SESAM 



CP2507 med 5 trykknapper, 5 lysdioder og IR forforstærker (38 KHz) 

CP2509 IR-forstærker (B&O 455 KHz). 

  

CP2550 .. CP2554: Ramme til trykknappanel 

 

De forskellige udskiftelige rammer for trykknapper er følgende:  

 

CP2550 Hvid RAL 9003  

CP2551 blå RAL 5015  

CP2552 Pink RAL 3017  

CP2553 Turkis RAL 5018  

CP2554 Sort RAL 9005  

  

CP70C01: 1-kanals UHF nøglerings-sender 

 

CP70C01 er en 1-kanals UHF nøglerings-sender til fjernbetjening af et CONCEPT 2000 anlæg. Pga. at CP70C01 kun har 1 kanal 

anvendes den hovedsagligt til tænd/sluk styringer: TændAlt, SlukAlt, KommeHjemLys, Godnat, etc. 

  

CP70C05: 5-kanals vægsender 



 

CP70C05 er en 5-kanals vægsender som kan aktivere forskellige tilstand 

  

CP70C08: Fjernbetjening RF 8-kanals og transfertzender 

 

Den CP70C08 er en 8-kanals RF fjernbetjening og også for at sende en transfertzender til andre komponenter såsom CP70C01, 

CP70C05, CP70C08 og UHF link CP70C koderne. Der findes to typer af CP70C08: en sort og grå kabinet. Den grå er den model 

overførsel funktion mulig. 

  

CP70C16: Håndsender RF 16-kanals 

 

Denne 16-kanals håndsender kan bruges til at styre en række funktioner. Den har CodeLearn-funktioner og kan således lære/kopiere 

koder fra andre Conson UHF Produkter. De relativt store trykknapper gør denne håndsender velegnet til handicap brug. - Hvid. 

  

XP07: Busforlængerledning horisontal forbindelse 



 

25 cm Busforlængerledning til horisontal forbindelse (4 farver ledninger). 

  

XP08: Konnektor forbind XP07 eller XP09 

 

Firpolet konnektor til forbindelse af to busledninger af typen XP07 eller XP09. 

  

XP09: Busforlængerledning vertikal forbindelse 

 

25 cm busforlængerledning til vertikal forbindelse (4 sorte ledninger). 

  

 


