OMGIVNINGSKONTROLL
CONTROL OMNI
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Gewa Control Omni är en fjärrkontroll med
bildskärm anpassad för personer med rörelsehinder.
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Alla människor har behov av att delta, vara
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Andromeda
unik
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både IR
självständiga
ochäratt
kunna
kommunicera
och radio (Gewa Radio) i samma mottagare.
med nära och kära. Control Omni passar
Gewa Andromeda är utvecklad för att vara enkel
personer som har ett stort behov av att själva
att programmera men har också en rad avancerade
kunna
styra
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Det går att ansluta upp till 5 separata IRANVÄNDARVÄNLIG
detektorer. Det är också möjligt att ansluta yttre
manöverkontakter för aktivering av reläer.

Control Omni är lättanvänd. Färdiga mallsidor
finns inlagda redan från början, och därefter
är det enkelt att lägga in nya sidor och bilder.
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Control Omni styrs genom att trycka direkt
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TEKNISKA DATA
Drivspänning:		
Max strömförbrukning i vila:
Max strömförbrukning:
Max reläbelastning:
Max antal detektorer:
CONTROL OMNI
Programmeringskanaler:
Omgivningstemperatur:

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

> ARTIKELNUMMER: 0000 Control Omni
> MER INFORMATION: besök vår hemsida för fler bilder, filmer och mer information.
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