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Todas as especificações técnicas estão disponíveis em 
nosso website. 

As especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio.

Os drivers Crestron e AMX estão disponíveis no 
site www.analogway.com 
> Systems Integration
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Siga-nos

Permite aos desenvolvedores controlarem os recursos padrão de qualquer 
processador AV Midra™ 

Compatível com os sistemas de controle Crestron série 2 e 3 
Recuperação de predefinições com transições contínuas
Defina as configurações de entrada (plugue atual, HDCP, congelar, etc.) 
Altere a fonte exibida em uma camada
APLIQUE: Transição do conteúdo da Visualização para o Programa 
Ative/desative a função «Quadro Rápido»
Controle o dispositivo (reinicialização, desligamento, ativação) 
Controle entradas/saídas de áudio (volume, roteamento, etc.)

Principais recursos

Módulos pré-compilados dos drivers, desenvolvidos e testados por membro CSP 
Um programa SIMPL+® de amostra que demonstra o uso de todos os recursos 
fornecidos pelo driver (3 projetos fornecidos, visando sistemas de controle Cres-
tron QM-RMC, MC3 e CP2E)
Dois projetos VT Pro-E® de amostra, um para XPanel e outro para aplicação do 
Crestron Mobile Pro G™, ambos funcionando com o programa SIMPL+®de amos-
tra fornecido
Arquivos de ajuda em francês e inglês

O pacote inclui

Compatível com drivers integrados Netlinx®
Recuperação de predefinições com transições contínuas
Defina as configurações de entrada (plugue atual, HDCP, congelar, etc.) 
Altere a fonte exibida em uma camada
APLIQUE: Transição do conteúdo da Visualização para o Programa 
Ative/desative a função «Quadro Rápido»
Controle o dispositivo (reinicialização, desligamento, ativação) 
Controle entradas/saídas de áudio (volume, roteamento, etc.)

Principais recursos

Módulos pré-compilados dos drivers, desenvolvidos e testados por um
Especialista Certificado AMX (ACE)
Um programa Netlinx® de amostra que demonstra o uso de todos os 
recursos fornecidos pelo driver
Dois projetos TPDesign4 de amostra, um para painéis de toque Modero 
S® da AMX e outro para iPad, ambos funcionando com o programa de 
amostra 
Arquivos de ajuda em francês e inglês

O pacote inclui

Permite aos desenvolvedores controlarem os recursos padrão de qualquer 
processador AV Midra™

Driver AMX - Plataforma MidraTM 


