
Selvstendighet i hverdagen 
Omgivelseskontroll

Omgivelseskontroll gjør det lettere for deg med 
kognitive eller motoriske funksjonsnedsettelser å 
styre funksjoner i omgivelsene dine. Det kan for 
eksempel være å åpne og lukke dører og vinduer, 
styre porttelefonen, lamper, sengefunksjon og TV.

Vårt system bruker hovedsakelig infrarødt lys (IR) til 
trådløs styring. Det er et sikkert og brukervennlig 
system der du som bruker får full kontroll. Systemet 
passer godt i et hjem der det er viktig at du faktisk 
ser hva du styrer for å være sikker på at du styrer 
riktig funksjon. Noen av produktene våre er også 
utstyrt med Gewa Radio (GR), som gjør det mulig å 
styre funksjoner utenfor synsrekkevidde.

Produktene våre brukes i private hjem, skoler, på 
sykehus, på arbeidsplasser og i spesialtilpassede 
boliger.



      DØRER 
 
Med fjernstyrt dørautomatikk kan du komme deg inn og ut av huset på 
egen hånd og bevege deg fritt omkring inne i huset.

     YTTERDØR 
 
En porttelefon gjør det mulig å snakke med og slippe inn den som ringer på 
ytterdøren, uansett hvor i boligen du befinner deg, for eksempel fra sengen.

Dette kan du styre

      VINDU 

En vindusåpner gjør det mulig å få luftet ut i rommet. 
Med et tastetrykk kan du åpne vinduer for å få frisk 
luft og lukke dem når det blir kjøligere om kvelden. 
Åpneren passer til de fleste vinduer, både inn-  
og utadslående.

     LAMPER / APPARATER
 
Med en reléboks er det enkelt for deg å 
slå på og av lamper og andre apparater. 
Reléboksen er lett å koble til, flytte og 
tilpasse til nye funksjoner.

     HUSHOLDNINGSAPPARATER 
 
Med Kari Styreboks og en valgfri bryter kan du enkelt  
styre for eksempel et husholdningsapparat, en batterileke eller  
lampe. Kari Styreboks passer for deg som skjelver på hendene eller 
har nedsatt muskelkraft eller syn.

     SENG

Med mottaker for betjening av seng kan du selv skifte stilling i sengen. Kombinert  
med en motordrevet seng og trådløs fjernkontroll kan du for eksempel endre høyden  
på hodeenden. Mottakeren kan styre to funksjoner samtidig. Dette muliggjør en stabil  
og behagelig posisjonering.

I tillegg til forbrukerprodukter som TV, digitalbokser og stereo er det mange andre 
funksjoner i hjemmet du kan ha behov for å styre. Med Abilias spesialprodukter får du en 
helhetsløsning og kan styre alt med én og samme fjernkontroll. Muligheten til å styre ditt 
eget hjemmemiljø gir deg frihet og trygghet til å leve livet på dine egne betingelser.
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ANDROMEDA MOTTAKER 
ART NR 419812

VINDUSAUTOMATIKK
ART NR 4453

ANDROMEDA SOCKET
ART NR 419880

FALCK 5700 KARI 
STYRINGSBOKS 
ART NR 538002

GEWA ANDROMEDA BED
ART NR 419893

DUOCOM
ART NR 2180
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Fjernkontroller for alle behov

FJERNKONTROLLER MED  
DYNAMISK DISPLAY

Fjernkontroller med dynamisk display 
er enkle å bruke, både motorisk 

og kognitivt. Du kan for eksempel 
velge knappestørrelse, symboler og 

bakgrunnsfarger. Fjernkontrollen brukes 
ved direktepeking eller skanning 

ved hjelp av en bryter. Dessuten har 
fjernkontrollen et SIM-kort som gjør at 
den kan fungere som en mobiltelefon.

AVANSERT FJERNKONTROLL FOR BÅDE DEN FYSISKE OG VIRTUELLE VERDEN 
 

Dette er vårt mest avanserte system som kan styre både de fysiske omgivelsene i 
hjemmet og apper på en smarttelefon eller et nettbrett. Det er enkelt å skifte mellom 

radskanning og punktskanning avhengig av hvilken app som brukes. Systemet kan 
brukes med valgfri bryter.

ENKLE FJERNKONTROLLER MED EKSTERNE BRYTERE

Disse fjernkontrollene brukes av personer med alvorlig kognitiv eller motorisk 
funksjonshemming. Fjernkontrollen styres ved hjelp av en ekstern bryter. Man kan 

ha opptil seks funksjoner som styres av seks separate brytere som kan merkes 
med bilde eller tekst som angir egnet funksjon.

FJERNKONTROLLER FOR DIREKTEPEKING

Fjernkontroller for direktepeking med fingerguide ligger godt 
i hånden og er enkle å bruke for personer med kognitiv eller 
motorisk funksjonshemming. Et trykk på en knapp bekreftes 

ved vibrering, susende lyd eller lys. På Abilias hjemmeside kan 
man enkelt lage symboler til knappene.

FJERNKONTROLLER MED  
BRYTER OG SKANNING

Disse fjernkontrollene leveres med fingerguide. 
Det er enkelt å skifte til skanning med en ekstern 

bryter. På Abilias hjemmeside kan man enkelt lage 
symboler til å feste på knappene.

Abilia har et bredt tilbud av fjernkontroller og brytere for å tilfredsstille akkurat ditt unike 
behov. Med én og samme enhet kan du styre både spesial- og forbrukerprodukter. Abilias 
fjernkontroller er programmerbare og kan lett «lære seg» IR-signaler fra kontrollen som 
følger med TV-en. Nedenfor følger et utvalg av Abilias sortiment.

GEWA CONNECT 
ART NR. 461180

CONTROL OMNI 
 ART NR. 429000

CONTROL PROG
ART. NR. 425700

GEWA MAXI
ART NR. 461130

BIG JACK 
ART NR. 402500
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Når du har behov for å styre en fjernkontroll med en 
ekstern bryter, har Abilia et stort utvalg å velge fra. En 
bryter kan for eksempel være en stor knapp eller et 
suge- eller blåsemunnstykke. 

I en individuell utprøving kan vi alltid hjelpe deg med å 
velge betjeningsenhet, uansett hvilken bevegelsesevne 
eller muskelkraft du har. 

Vi har forskjellige monteringssystem som brukes for å 
plassere fjernkontrollen og eventuelle brytere der du 
trenger dem. Uansett om du ligger i sengen og ønsker 
å kunne slå på lyset, eller sitter i stuen og vil åpne døren 
for noen, skal du ha mulighet til å få tak i alt du trenger.

SPESIALTILPASNINGER, OPPLÆRING OG KURS

Mange av våre hjelpemidler kan spesialtilpasses til den enkelte, derfor 
er det viktig at du og dine pårørende føler dere trygge på produktet 
og de mulighetene som finnes. Våre konsulenter, produktansvarlige og 
serviceteknikere har god kunnskap om produktene og bidrar gjerne 
med råd på forespørsel.

PIKO BUTTON 50 
ART NR 451505

OM ABILIA

Abilia gir personer med spesielle behov muligheten til et mer selvstendig liv og til å ta kontroll over 
sin egen hverdag. På bakgrunn av mer enn 40 års erfaring og ut fra forskningsresultater vet vi at våre 
hjelpemidler hjelper mennesker med å få en bedre struktur på hverdagen, kommunisere med omgivelsene, 
kontrollere funksjoner i hjemmet og påkalle hjelp ved behov. Vi mener at alle mennesker skal ha samme 
muligheter til å delta i samfunnet på sine vilkår, og vi brenner for å skape forutsetninger for at alle kan 
leve et rikere liv.

Vi i Abilia finnes der for å hjelpe og støtte deg i evalueringsprosessen. Ved å identifisere dine unike 
behov, kan vi sammen finne den ultimate løsningen av verktøy for deg.

WORKSHOP OG PRESENTASJONER 

I Abilia holder vi regelmessig kurs, workshops og presentasjoner om 
hjelpemidlene og løsningene våre. På hjemmesiden vår finner du en 
oversikt over aktuelle, planlagte kurs rundt om i landet. Du kan også ta 
kontakt med oss direkte for å avtale kurs eller produktdemonstrasjoner 
ut fra ditt behov.

BETJENING OG BRYTERE

Abilia AS  |  www.abilia.no  |  info@abilia.no  |  +47 23 28 94 00 
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