
GEWA Andromeda BED 
Självständighet, integritet och säkerhet

GEWA Andromeda BED sängmottagare ökar 
din självständighet i att kunna ändra läge i 
sängen. Tillsammans med en motordriven 
säng och trådlös sändare kan du t.ex. ändra 
huvudändans höjd. Du kan styra sängen på 
olika sätt, exempelvis genom att trycka direkt 
på en knapp eller att använda en sug- och 
blåskontakt. 

Sängmottagaren kan styra två funktioner 
samtidigt. Detta möjliggör en stabil och 
bekväm kontroll med en mjuk positionering. 

Vald sängrörelse styrs bara så länge sända-
rens knapp hålls nertryckt. Rörelsen stannar 
dessutom av efter några sekunder, för ökad 
säkerhet och undvikande av för stora 
sängrörelser.
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TEKNISK INFORMATION 
Storlek: 151 mm x 125 mm x 60 mm
Drivspänning: 12-24 V DC
Effektförbrukning i vila: 0, 15 W
Effektförbrukning, max: 1,6 W
Max belastning per relä: 200 mA/30 V AC, 350 mA/60 V DC
Kapslingsklass: IP 54

GEWA Andromeda BED är en IR-mottagare med vilken det är möjligt att styra funktionerna hos en 
motordriven säng trådlöst, via en GEWA IR-sändare. Mottagaren har 8 reläutgångar som kan styra upp 
till 8 funktioner i en säng: huvudändan, fotändan, knädel och hela sängen uppåt/nedåt.

FUNKTIONER 

GEWA Andromeda BED kan kontrollera två 
funktioner samtidigt, vilket ger möjlighet till 
individuell anpassning av rörelsemönster.

Produkten har hög säkerhet tack vare att vald 
sängrörelse bara styrs så länge sändarens knapp 
hålls nedtryckt, en så kallad monostabil funktion.

För att förhindra ofrivillig sängrörelse, stannar 
rörelsen efter 3 sek. Reläets aktiveringstid kan 
dessutom ställas ner till 1,5 sek.

GEWA Andromeda BED har en mycket känslig 
IR-mottagare, vilket innebär att mottagaren kan 
placeras under sängen och ändå leverera en hög 
funktionssäkerhet. Om mottagaren inte kan 
monteras med fri sikt går det att ansluta en 
extern detektor. 

Mottagaren levereras förprogrammerad med 
färdiga kablage för omedelbar användning, vilket 
gör den enkel att installera. Det är även möjligt 
att byta kablage om du byter sängmodell.

GEWA Andromeda BED är en egenutvecklad 
produkt och CE-märkt enligt Medicintekniska 
direktivet 93/42/EEC.

PRODUKT      ART.NR BESKRIVNING
GEWA Andromeda IR-REC8 BED (LINAK 10 PIN MODULAR)  419892 Komplett med monterat kablage + AC-Adapter
GEWA Andromeda IR-REC8 BED (LINAK 8 PIN DIN)  419893 Komplett med monterat kablage + AC-Adapter 

TILLBEHÖR 

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

Art.nr:419892386 
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