
 

CONTROL OMNI

Frihet. Självständighet.  
Enkelhet. Control Omni.

Gewa Control Omni är en fjärrkontroll med  
bildskärm anpassad för personer med rörelsehinder.
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Pore que explacerro cullatur?  
Nest isti tenimporum que pres  

derspie tuscium audandeliati  

ENVIRONMENTAL
CONTROL

Gewa Control Medi
- A tiny IR transmitter with advanced features 
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Facing slight of hand 

Easy to press buttons

Can be customized with image support

Ability to use scanning
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CONTROL OMNI

> ARTIKELNUMMER: 0000 Control Omni

> MER INFORMATION: besök vår hemsida för fler bilder, filmer och mer information.

FRIHET OCH SJÄLVSTÄNDIGHET

Alla människor har behov av att delta, vara 

självständiga och att kunna kommunicera 

med nära och kära. Control Omni passar 

personer som har ett stort behov av att själva 

kunna styra sin tillvaro och som ställer höga 

krav på funktion och tillförlitlighet.

ANVÄNDARVÄNLIG

Control Omni är lättanvänd. Färdiga mallsidor 

finns inlagda redan från början, och därefter 

är det enkelt att lägga in nya sidor och bilder. 

Alla bilder, sidor och bakgrundsfärger kan 

anpassas efter behov.

MOBILTELEFON ”PÅ KÖPET”

Control Omni ger möjlighet till full  

kontroll över telefonerande. Det med

följande headsetet garanterar privata 

samtal. Man kan lägga in bilder på telefon

kontakterna och skicka SMS  

med hjälp av ordprediktion.

SÅ ENKELT STYRS CONTROL OMNI 
Control Omni styrs genom att trycka direkt 

på skärmen eller genom scanning. Man

överkontakter för att styra scanning finns 

i många olika storlekar, former, färger och 

funktioner (beställs separat).

IR OCH Z-WAVE

Som första produkt inom sitt område klarar 

Control Omni av både IR och Zwave. IR är 

bra för att styra det man ser: lampan i ta

ket, tvapparaten, eller sängen man ligger i. 
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CONTROL MEDI

Control Medi is a newly developed IR transmitter 
with new design. Small and compact yet with large, 
easy to press buttons, Control Medi is created for 
people with motor disabilities.

Control Medi is available in three different models. 
The most advanced feature has 8 buttons and the 
ability to send radio signals (GewaRadio). It also has 
a builtin scanning option for people who cannot 
press the buttons directly. The simplest model has 4 
or 2 buttons, two keyguards are included.

Naturally, all the models can learn IRsignals from 
virtually all remote controls in the world.

When you press a button, confirmation is given as 
vibration, sound and light.

It is possible to go to Abilia’s website and create 
your own button labels.

MODELS AND FEATURES 
429200 Control Medi Multi 
• 8 buttons
• Scanning
• GewaRadio 
• IR learning

429220 Control Medi Standard 
• 8 buttons
• IR learning

429240 Control Medi Easy 
• 4 or 2 buttons
• IR learning

SPECIFICATIONS

Size of casing:   56 x 100 x 22 mm
Size (8) buttons:   15 x 15 mm
Size (4/2) buttons:   15 x 36 mm
Pressure force:   < 160 g

TEKNISKA DATA

Drivspänning:       12-24 V AC/DC (- 10% - +20%)
Max strömförbrukning i vila:   60mA (2 detektorer, reläer inaktiva, radio aktiv)
Max strömförbrukning:       120mA (2 detektorer, 4 reläer aktiva, radio aktiv) 
Max reläbelastning:       3A, 24V AC/DC resistiv last
Max antal detektorer:      6 inkl inbyggd detektor
Programmeringskanaler:      GewaLink-kanalerna 0-127, 4096 kod och Gewa Radio
Omgivningstemperatur:      -20°C - +35°C

 

MODELS

> ITEM: 429200 Control Medi Multi

> ITEM: 429220 Control Medi Standard 

> ITEM: 429240 Control Medi Easy

> MORE INFORMATION: Visit our website for more photos, videos and information


