
Produktbeskrivelse: Control Medi Multi – En 
programmerbar IR-sender md 28 funksjoner, den har 
8 knapper og 4 nivåer. Den kan sende og kopiere så 
å si alle IR signaler i verden Den har også mulighet 
for skanning, så ved hjelp av en bryter kan man velge 
hvilken knapp som skal velges. Og denne senderen 
kan også sende radiosignaler. Når man sender et signal 
får man en bekreftelse på at signalet er sendt i form av 
vibrasjon, lyd og lys. 

Produktbeskrivelse: Control medi standard – En 
programmerbar IR-sender md 28 funksjoner, den gar 
8 knapper og 4 nivåer. Den kan sende og kopiere så å 
si alle IR signaler i verden.Når man sender et signal 
får man en bekreftelse på at signalet er sendt i for av 
virasjon, lyd og lys. 

Produktbeskrivelse: Control Medi Easy, er en 
programerbar IR sender med 4 knapper, den har 4 
knapper(kan gjøres om til 2 knapper, bytte overlegg) 
Den kan sende og lære seg så å si alle IR signaler 
i verden. Når man sender et signal får man en 
bekreftelse på at signalet er sendt i for av vibrasjon, lyd 
og lys.
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Produktbeskrivelse: Housemate gir bryter-brukere 
muligheten til å styre sine omgivelser ved hjelp av 
Androide smart telefoner og/ eller tablet. Forestill 
deg å ha mulighet til å gjøre alt via én enhet. Skru av 
og på lys, lukk gardinene, skift kanal på TV og skru 
opp varmen. Ta telefonen, send meldinger surf på 
nettet eller spill av musikk. Med Housemate får man 
muligheten til alt dette og mye mer

Produktbeskrivelse: Andromeda IR–REC 1 er 
en programmerbar mottager med en releutgang 
(en funksjon). Den brukes vanligvis til å styre 
dørautomatikk.. Den er programmerbar med 
GewaLink–kanaler og kodede kanaler (4096 kod). 
IR–REC 1 er kompatibel med alle eldre GewaLink–
sendere. 5 stk eksterne detektorer kan tilkobles.
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