
RehabCenter AB
Enhagsvägen 18 187 40 TÄBY
Tel 08 - 768 25 00   Fax 08 - 792 49 49

www.rehabcenter.se

EnvirOn
System för omgivningskontroll

via
iPad - Scanning - Kontakter



EnvirOn Switch för kontaktstyrning
EnvirOn switch är en trådlös manöverkontakt som
finns i storlekar med 125 mm eller 75 mm diameter.

EnvirOn switch finns i fyra olika färger.

EnvirOn switch är en radiosändare och kräver inte fri 
sikt till apparaten som skall styras. EnvirOn switch 
kan via EnvirOn Hub även styra IR-mottagare som tv 
och video. Speciella mottagare för t.ex dörröppnare 
och andra 220v el-apparater finns i systemet.

Styrsätt för omgivningskontroll EnvirOn
EnvirOn  är ett komplett system för omgivningskontroll som genom unika möjligheter till val av 
styrsätt kan anpassas till många olika personers behov och förmåga att styra hemelektronik. 
Styrsätten kopplas antingen direkt till en reläbox för 220v eller batteridrivna apparater. IR-styrda 
apparater som tv och musikanläggningar styrs via en EnvirOn Hub som omvandlar sändarens 
radiosignaler till IR-signaler. Även trådbundna kontakter kan användas tillsammans med EnvirOn.

EnvirOn scannande sändare
EnvirOn scannande sändare är en trådlös radiosändare
som inte kräver fri sikt till apparaten som skall styras.

Programmerbar för att kunna styra olika apparater.

Sändaren har åtta inbyggda touchknappar men kan 
även styras med scanning via en eller två externa 
kontakter som ansluts via två st 3,5 mm uttag. 

iPad med EnvirOn app
Environ app är gratis och kan hämtas från AppStore.

Via EnvirOn app går det att styra många olika saker 
från en iPad eller iPhone. Tv, musikanläggning, 
lampor och dörr/fönster är bara några exempel.
1, 2, 6, 15 eller 24 knappar kan skapas på
bildskärmen.Knapparna kan ges olika färger eller
bilder som visar dess funktion. 

Envion app används tillsammans med Environ Hub 
som omvandlar signaler från iPad till IR-signaler som 
styr olika apparater som tv och musikanläggningar.



EnvirOn Hub
EnvirOn Hub är centralenhet i de flesta EnvirOn 
system för omgivningskontroll. EnvirOn Hub om-
vandlar radiosignaler från EnvirOn sändare till IR-
signaler som krävs för stt styra t.ex hemelektronik 
som tv och musikanläggningar.

EnvirOn hub kan lätt programmeras för att passa de 
flesta apparater i hemmet. Kan även programmeras så 
att en knapptryckning gör flera saker. T.ex stänger av 
tv och släcker en lampa.

Kan lära in upp till 16 individuella IR-koder.
Kan hantera 8 funktioner bestående av upp till 4 
individuella knapptryckningar. Gör det t.ex möjligt att
välja tresiffrigt kanalnummer med endast ett knappval.
Kan paras med upp till 6 olika EnvirOn sändare.

iClick
2 st 220v el.uttag som kan styras individuellt.

Flera olika styrmetoder. Direkt - Till/från - 
Timer - En till/en från.

Två 3,5 mm ingångar för kontakter. 

Mottagare och reläboxar för omgivningskontroll EnvirOn
EnvirOn  sändare styr de olika mottagarna och reläboxarna via radioöverföring . Reläboxar 
finns för både 220v och batteridrivna apparater. IR-styrda apparater som tv  och 
musikanläggningar styrs av en EnvirOn sändare via EnvirOn Hub som omvandlar sändarens 
radiosignaler till IR-signaler. Alla EnvirOn mottagare och reläboxar kan styras med  Environ 
Switch, EnvirOn scannande sändare samt iPad med EnvirOn app. Mottagare och reläboxar 
ansluts till iPad® via Bluetooth. Även trådbundna styrsätt kan användas till EnvirOn.

iControl
2 st 3,5 mm anslutningar för batteridrivna leksaker, 
larm eller andra apparater, max 30v.

Flera olika styrmetoder. Direkt - Till/från -
Timer - En till/en från.

Inbyggt laddningsbart batteri som laddas via USB. 
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Artikelnummer
4030-411 EnvirOn Switch 75, röd 4031-411 EnvirOn Switch 125, röd 2350-10 EnvirOn iControl
4030-412 EnvirOn Switch 75, gul 4031-412 EnvirOn Switch 125, gul 2350-12 EnvirOn iClick
4030-413 EnvirOn Switch 75, grön 4031-413 EnvirOn Switch 125, grön 2530-14 EnvirOn hub
4030-414 EnvirOn Switch 75, blå 4031-414 EnvirOn Switch 125, blå

Kontakta oss gärna för mer info, demonstration eller hjälp med installation.

Styrsätt Mottagare/reläbox Apparat att styra

Batteridriven fläkt eller leksak.

220v apparater som t.ex 
kaffebryggare och lampor.

IR-styrda apparater som t.ex tv, 
DVD, musikanläggning och dörr.

EnvirOn switch

EnvirOn scannande sändare

iPad med EnvirOn app

iControl

iClick

EnvirOn hub

Exempel på kombinationer med EnvirOn


