
OMGIVNINGSKONTROLL

Control Prog, Control 18 och Control 10 
programmerbara sändare

Sändarna passar många personer med rörelsehinder, äldre och personer 
med kognitiva funktionsnedsättningar.
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Att trådlöst kunna styra funktioner 
i sin omgivning ger mer självstän-

dighet och gör ett eget boende 
möjligt.

 

Miniarm
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ControlSändarna

Abilias programmerbara IR-sändare kan an-
vändas av många personer med rörelsehin-
der. Även äldre personer och personer med 
kognitiva funktionshinder kan ha nytta av 
en IR-sändare med större och mer lättryckta 
tangenter. Att trådlöst kunna styra funktioner 
i sin omgivning ger mer självständighet och 
gör ett eget boende möjligt.

Utomhus använder man sändaren för att 
öppna entrédörrar, passage- och garagedör-
rar etc. Inomhus används sändaren för hissar, 
lägenhetsdörr, låsöppning, porttelefon, be-
lysning, telefon, radio, TV, larm m.m. Sända-
ren har lång räckvidd, 10 - 30 meter och kan 
lära in kanaler från andra IR-sändare för
t.ex. TV, CD eller video.

Alla sändnarna har kanal för strikt kodning för 
t.ex. lägenhetsdörr som är inställbar mellan 
4096 olika koder. Det finns även möjlighet att 
skapa macron. Med en knapptryckning kan 
man t.ex komma direkt till en text-TV sida.

Ett instick för märkning av nivåer och funktio-
ner gör det enkelt att komma ihåg de olika 
funktionerna.

Raster och halsrem ingår för alla sändarna.

Control Prog

Utöver de redan nämda funktionerna 
så har Control Prog även en scannande 
funktion. 

Scanning fungerar oavsett användarens 
motoriska förmåga och behov. Det finns 
olika inställningsmöjligheter för att göra 
användningen så enkel som möjligt. För 
den som inte kan ”direktpeka” på sända-
ren finns tolv olika alternativ för scanning. 
Det går att ansluta en eller två 1-funk-
tionskontakter eller joystick. 

CONTROLSÄNDARE

> artikelnummer: 425700 Control Prog, 425710 Control 10, 425718 Control 18

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

> tillbehör:

8105 Hållare  

425618 Datakabel

425620 Adapter USB/Seriell


