GEWA control OMNI

Eenvoud. Onafhankelijkheid. Vrijheid.
Nu is er een nieuwe generatie omgevings
bediening met een aanraakscherm voor mensen
met beperkingen.

Vrijheid en onafhankelijkheid
Iedereen moet zoveel mogelijk aan het maat
schappelijke verkeer kunnen deelnemen, onafhankelijk
zijn en in staat zijn te communiceren met wie hij
lief heeft. Control Omni is ontwikkeld voor mensen
die vanwege een beperking een sterke behoefte
of noodzaak hebben om de omgeving te kunnen
bedienen en die hoge eisen stellen aan functionaliteit
en betrouwbaarheid.
Gebruikersvriendelijk
Control Omni is eenvoudig in gebruik. Het hulpmiddel
wordt geleverd met een basisset pagina’s. Het toe
voegen van nieuwe pagina’s en afbeeldingen is een
voudig. Alle afbeeldingen, pagina’s en achtergrond
kleuren kunnen naar wens worden aangepast.
Voorbereid op ingebouwde mobiele telefoon
Dankzij Control Omni is het eenvoudiger in contact te
blijven met diegenen die voor de gebruiker belangrijk
zijn. Dit kan via tekstboodschappen met woordvoor
spelling of reguliere telefoongesprekken. Een hoofd
telefoon zorgt ervoor dat de gesprekken privé blijven.

Interface
Control Omni wordt bediend door te scannen.
Ook directe selectie op het dynamisch scherm is
mogelijk. Schakelaars voor scannend bedienen zijn
beschikbaar in diverse maten, vormen, kleuren en
functies en kunnen apart besteld worden.
IR en GEWA radio (Z-wave)
Als eerste product in zijn soort is de Control Omni in
staat zowel Infra Rood als radiofrequent te bedienen.
Infra Rood is goed voor het bedienen van wat zichtbaar
is: consumenten elektronica, zoals DVD-TV-radio etc,
maar ook de bekende GEWA bedienaanpassingen,
zoals bedverstelling of deurautomaten.
Radiofrequent is zeer geschikt voor het bedienen
van een serie gebeurtenissen via radiofrequent
schakelmateriaal van bijvoorbeeld Merten: zoals
alle lampen in het huis schakelen of alle jaloezieën
omhoog halen.
Wanneer de taak uitgevoerd is, krijgt de gebruiker
een melding van de Control Omni. Dit kan via tekst,
spraak of symbolen.
Oproep
Met slechts één druk van een knop is het mogelijk een
oproep te sturen op 4 verschillende manieren: Infra
Rood, radiofrequent, SMS of door automatisch een
specifieke persoon te bellen. Ook kan er een koppeling
gerealiseerd worden naar een alarmcentrale, zoals
TeleVagt.
Artikelnummer:
4290-NL-00 Control Omni
4290-NL-01 Control Omni meerprijs GSM module
SET 4290-NL-00 bestaat uit:
4290-20
Lader Control Omni GEW100
4290-35
Hoofdtelefoon Control Omni
4290-30	SDcard Control Omni + USB adapter
4290-25
Pen Control Omni
4290-45	Rubberen bescherming in/out
4290-890410 Veiligheidskoord Control Omni
4290-60
Control Omni speakerbox
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De Control Omni is ontwikkeld als zender voor
omgevingsbediening.
Omgevingsbediening systemen zijn ontwikkeld
voor mensen met een lichamelijke beperking.
De gedachte achter deze systemen is mensen
met beperkingen meer zelfstandigheid te bieden,
zonder storende kabels en vaste aansluitingen,
zodat ze zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk
zijn.
Alle elektrische functies zijn samengevat in één
gestandaardiseerd, maar flexibel, systeem. Het GEWA
systeem werkt met Infra Rood licht en radiofrequent
Z-wave voor het aansturen, deze beide methodes zijn
nu dus beschikbaar in de Control Omni. Alle functies
worden op afstand bediend met dezelfde zender.
Hierdoor heeft de gebruiker volledige toegang tot zijn
omgeving voor het bedienen van:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

deuren
intercom
liften
ramen
sloten
telefoon
alarm
bed
schakelaars
verlichting
radio / tv
video
geluidsinstallaties
rolstoelbesturing
...

Bedienaanpassingen
Diegenen die niet in staat zijn
de knoppen op het scherm van
de Control Omni rechtstreeks te
bedienen, kunnen gebruik maken
van een zender met scanfunctie.
Afhankelijk van de mogelijkheden van de gebruiker
wordt aan de Control Omni een functie schakelaar
gekoppeld.
QuoVadis levert diverse schakelaars
met één, twee of meerdere functies.
Dit maakt het mogelijk de zender te
bedienen met hoofd, vinger, voet of
hand, maar bijvoorbeeld ook met een
knie, tong, teen of door zuigen en/of blazen. Ook
oogbolbediening is mogelijk.
Programmeerbare ontvangers
De ontvangers zijn leverbaar in diverse versies,
afhankelijk van het aantal benodigde functies en
de wijze waarop het systeem wordt uitgevoerd. Met
de ontvanger kunnen bijvoorbeeld elektrische deur
openers, liften en alarmering aangestuurd worden.

Liftscanner

Kernbegrippen
• Alles is bedienbaar met een zender;
• Flexibel en eenvoudig uit te breiden.
speakerbox

Stekkerblok
GewaTel
Duocom

000231 • 001

