
Draper Europe AB
Västervallvägen 6, 
302 50 Halmstad, Sweden
www.euroscreens.se

THE FUTURE IS DRAPER EUROPE…
 
We have for some time looked at improvements but also better functionality and simplification for our 
customers, we identified that an IP box with better and more secure communications was high on the 
list, and now it is here, Draper IP box!
By connecting the Draper-IP box to an existing network, the products can be run / controlled with great 
precision. 

In transmitting commands to the box, the product can be driven to the desired position but also to 
check the status and position of the selected product.
The communication to the box is via network cable, the communication between the box and the pro-
ducts is encrypted bidirectional radio communication.
 
At DraperEurope we will continue to develop the smart system of the future, we would like to join you 
on the train and hear what you lack to make life a little easier for your customers, DraperEurope for the 
future…

The IP-box is a solution for integrating our 
products (motors, screen, awnings, blinds) with 
customers’ networked controls and control 
systems.
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FRAMTIDEN ÄR DRAPER EUROPE…
 
Vi har under en tid tittat på förbättringar men också bättre funktionalitet och förenklingar för våra kun-
der, vi identifierade att en IP-box med bättre och säkrare kommunikation stod högt upp på listan, och nu 
är den här, Draper-IP-box!
Genom att koppla upp Draper-IP-boxen i ett befintligt nätverk kan produkterna köras/kontrolleras med 
en fantastisk precision.
 
Då man sänder kommandon till boxen kan produkten köras till önskad position men även kontrollera 
status och position hos den valda produkten.
Kommunikationen till boxen är via nätverkskabel, kommunikationen mellan boxen och produkterna är 
krypterad dubbelriktad radiokommunikation.
 
På DraperEurope kommer vi fortsätta att utveckla framtidens smarta system, vi vill gärna ha er med på 
tåget och höra vad ni saknar för att göra livet lite enklare för era kunder, DraperEurope för framtiden…
 

IP-boxen är en lösning för att kunna integrera 
våra produkter (Alt: motorer, filmdukar, marki-
ser, rullgardiner) med kunders nätverksbund-
na styr och kontrollsystem.
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