Manöverkontakter
Professionella, prisvärda produkter av mycket hög kvalitet för de barn som
behöver vara fria från kablar för att fullt ut kunna använda leksaker, mm.

Trådlösa manöverkontaktlösningar
Sändare och mottagare för ökad frihet för barnet/brukaren

Produkter för trådlös styrning av leksaker, olika klenspänningsapparater,
mm, som kallas Simply Works. Simply Works arbetar med kodade radiosignaler. Strömförsörjning görs med vanliga batterier. Räckvidd mellan
sändare och mottagare är upp till 10 meter.

För att styra en batteridriven leksak kan följande delar ingå:
1 st MOTTAGARE ENKEL*) som ansluts till leksaken med 3,5 mm telekabel (ingår).
1 st KONTAKTSÄNDARE 125 alternativt SÄNDARE (+ en valfri manöverkontakt som
ansluts med 3,5 mm telepropp till sändaren). Fler produkter finns, för t ex datorer!
MOTTAGARE ENKEL

En 1-kanals mottagare för bl a batteridrivna leksaker. Slutande reläutgång,
max 1 A/30 V. Kan användas tillsammans
med valfria Simply Works sändare. Litet
format 92x67x21 mm, så att den kan
fästas på leksaken. Vikt c:a 90 gram.
Batterier 2xLR03/AAA medföljer.

Mottagare Enkel
(artnr 4312)

T ex Leksak Nallen Bo (artnr 5033)
med Mottagare Enkel (artnr 4312)

*) Även SmoothTalker

- en talapparat för träning, lek och styrning - kan användas som mottagare för batteridrivna
leksaker. Den har en inbyggd modul enligt Simply Works. Artnr: 3812 Kontakta oss för mer info!

SÄNDARE

Kontaktsändare 125 (artnr 4311)

KONTAKTSÄNDARE 125

En stor (diam. 120 mm) manöverkontakt och låg profil (29 mm) med
inbyggd 1-kanlassändare. Liten
tryckkraft behövs. Vikt ca 150 g.
Batterier 2xLR03/AAA medföljer.
På särskild beställning kan locket
köpas i färgerna gul, blå eller grön.
(Vid styrning av en dator kan 18 olika kontaktfunktioner väljas med hjälp av en inbyggd
sifferdisplay.)

Köps
separat!

En 1-kanals sändare som
fungerar som länk mellan
en valfri trådad manöverkontakt och
en Simply Works MOTTAGARE. Litet
format 92x67x21 mm. Vikt c:a 90 g.
Manöverkontakt ingår inte. Batterier
2xLR03/AAA medföljer. (Vid styrning av

Sändare
(artnr 6511)

en dator kan 18 olika kontaktfunktioner väljas
med hjälp av en inbyggd sifferdisplay.)

Artikel
Pris Pris inkl moms
6511 Sändare
788:985:4311 Kontaktsändare 125, röd 788:985:4312 Mottagare Enkel
788:985:4315 Paket med 4311 + 4312 1 492:1 865:-

När du vill ha mer info, priser eller köpa! Ring: 08-583 588 90, vardagar kl. 10 - 16

Rehabmodul AB

Astrakangatan 151 10, 165 52 Hässelby

Telefon: 08-583 588 90
För kommunikation
Mobil: 0708-35 88 91 info@rehabmodul.se
med datorprogram
och AKK-talapparater Hemsida: www.rehabmodul.se
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