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Andromeda socket finns i olika utförande för olika
Så enkelt styrs Control Omni
länder.

Control Omni styrs genom att trycka direkt
på skärmen eller genom scanning. Man
Tekniska data
överkontakter för att styra scanning finns
Drivspänning: 230V AC, 50 Hz
i många olika storlekar, former, färger och
Max belastning: 3600VA, 16A resistiv last
funktioner (beställs separat).
Programmeringskanaler
IR: GewaLink-kanaler
Radiosystem: Z-Wave

IR och Z-wave

Radiofrekvens: 868.42 MHz
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Control Omni är lättanvänd. Färdiga mallsidor
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Flexibelt styrsätt

Den kan styras på tre olika sätt, med en IR-sändare,
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en
Radiosändare
eller en
ansluten

är det enkelt att lägga in nya sidor och bilder.
Trycka/hända övningar
Med en ansluten manöverkontakt så är det möjligt
att utföra trycka/hända övningar, t.ex ansluta
en elvisp som bara aktiveras när man trycker på
manöverkontakten.
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