
 

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 

Välkänd med lång räckvidd och hög 
driftsäkerhet.

OMGIVNINGSKONTROLL

Gewa Andromeda
senaste generationens mottagare för fjärrstyrning
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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 

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 

det man ser: lamp
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> BESÖK VÅR HEMSIDA FÖR MER INFORMATION

GEWA ANDROMEDA 

är en vidareutveckling av det kända Gewalink
systemet som är välkänt med lång räckvidd och hög 
driftsäkerhet.

Gewa Andromeda är unik som kombinerar både IR 
och radio (Gewa Radio) i samma mottagare.

Gewa Andromeda är utvecklad för att vara enkel
att programmera men har också en rad avancerade 
funktioner, såsom mono/bistabil funktion, 
tillslagsfördröjning och max/min aktiveringstid. 

Det går att ansluta upp till 5 separata IR
detektorer. Det är också möjligt att ansluta yttre 
manöverkontakter för aktivering av reläer.

 

GEWA ANDROMEDA 
FINNS I FÖLJANDE VARIANTER 

MOTTAGARE:

Art.nr 419830 Andromeda IRZ-REC 4 
IR och Radiomottagare för inomhusmontage. 
4 reläutgångar.

Art.nr 419835 Andromeda IRZ-REC 4 OUT
IR och Radiomottagare för utomhusmontage. 
4 reläutgångar.

Art.nr 419850 Andromeda IRZ-REC 4 WM
IR och Radiomottagare för inomhusmontage. 
4 reläutgångar. Speciellt anpassad för 
fönsteröppnare.   
                     
Art.nr 419812 Andromeda IR-REC 2
IR-mottagare för inomhusmontage. 2 Reläutgångar.
Utan radio.

IRDETEKTORER

Art.nr 419860 Andromeda IR-DET 3 
IRdetektor för inom och utomhus montage. 
3 meter kabel.

Art.nr 419865 Andromeda IR-DET 15 
IRdetektor för inom och utomhus montage. 
15 meter kabel.

Andromeda IR-DETArt.nr. 419872 
IR-detektor för inomhusmontage.
Utan kabel.

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
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