
GEWA Andromeda BED 
Uavhengighet, integritet og sikkerhet

GEWA Andromeda BED sengemottaker kan 
gjøre deg mer selvstendig når det gjelder å 
bytte stilling i sengen. Sammen med en mot-
ordrevet seng og en trådløs sender kan du 
f.eks. endre hodeendens høyde. Du kan styre 
sengen på ulike måter, for eksempel ved å 
trykke direkte på en knapp eller ved å bruke 
en sug- og blåskontakt. 

Sengemottakeren kan styre to funksjoner 
samtidig. Dette muliggjør stabil og bekvem 
kontroll med myk posisjonering. 

Valgt sengebevegelse styres bare så lenge 
senderens knapp holdes nede. Dessuten 
stanser bevegelsen etter noen sekunder. Det-
te er for høyere sikkerhet og for å unngå for 
store sengebevegelser.
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PRODUKT   ART.NR  BESKRIVELSE
Andromeda IR-REC8 BED  419892  Montert kablage LINAK 10 PIN MODULAR
Andromeda IR-REC8 BED  419893  Montert kablage LINAK 8 PIN DIN

TILBEHØR 

Andromeda IR-DET 3  419860  Extern detekor med 3 meter kabel

TEKNISK INFORMASJON 
Mål: 151 mm x 125 mm x 60 mm
Strømforsyning: 12-24 V DC
Strømforbruk ved hvile: 0, 15 W
Strømforbruk til maks: 1,6 W
Maksimal belastning per stafett: 200 mA/30 V AC, 
350 mA/60 V DC
Beskyttelse: IP 54

GEWA Andromeda BED er en IR-mottaker som kan brukes til å kontrollere funksjonene til en motorisert 
seng trådløst via en GEWA IR-sender. Mottakeren har åtte releutganger som kan kontrollere maksimalt 
åtte sengefunksjoner: hodeenden, fotenden, kneområdet og hele sengen opp/ned. 

FUNKSJONER 

GEWA Andromeda BED kan kontrollere to 
funksjoner samtidig, og det muliggjør individuell 
tilpasning av bevegelsesmønster.

Produktet har høy sikkerhet takket være at valgt 
sengebevegelse styres bare så lenge senderens 
knapp holdes nede, en såkalt monostabil 
funksjon.

For å forhindre ufrivillig sengebevegelse stanser 
bevegelsen etter 3 sek. Reléets aktiveringstid kan 
dessuten stilles ned til 1,5 sek. 

GEWA Andromeda BED har en meget følsom 
IR-mottaker, og dette innebærer at mottakeren 
kan plasseres under sengen og likevel ha høy 
funksjonssikkerhet. Dersom mottakeren ikke kan 
monteres med fri sikt, kan man tilkoble en ekstern 
detektor. 

Mottakeren leveres forprogrammert med ferdig 
kablasje for umiddelbar bruk, og dette gjør den 
enkel å installere. Det er også mulig å bytte 
kablasje dersom du bytter sengemodell.

GEWA Andromeda BED er et egenutviklet 
produkt med CE-merking i henhold gjeldende 
medisinsk teknologidirektiv.
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