servus tablet met the grid 2

Tablet voor omgevingsbediening, communicatie en computerbediening
Neem de bediening van uw omgeving in eigen
“hand” met het Servus systeem. Deze lichtgewicht,
stijlvolle toepassing is het perfecte platform voor
een breed assortiment aan mogelijkheden voor
omgevingsbediening. Het is snel en eenvoudig te
programmeren en bedient van alles, van de TV en
radio tot verwarming, verlichting en deuren.
Alles bedienen
De Servus wordt als set geleverd, zodat u het
appraat kunt gebruiken voor omgevingsbediening
via Infra Rood en Z-Wave aanpassingen. Voor
effectieve communicatie is de set voorzien van goede
luidsprekers.

Toegankelijkheidsopties
De Servus kan worden bediend door directe selectie,
of scannend met behulp van bedrade en draadloze
schakelaars, spraakherkenning of een ander USBinvoerapparaat.

Bevestigings opties
De Servus wordt geleverd met een eenvoudige
tafelstandaard. Deze kan worden verwijderd, waarna
het apparaat kan worden aangesloten op een camera
standaard. Als alternatief kunnen we het apparaat
voorzien van een montageplaat voor zowel de Daessy
of Rehadapt montagesystemen.

Instellingen en ondersteuning
De Servus kan heel snel zo worden geprogrammeerd,
zodat het de accessoires in uw huis kan bedienen.
Wanneer u moeite heeft met het in gebruik nemen
van de Servus of The Grid 2, kunnen we bij u langs
komen voor een training om u op weg te helpen.

Omdat de Servus op The Grid 2 gebaseerd is, is
het ook mogelijk om meerfunctie schakelaars te
gebruiken. Het maakt dus niet uit hoe u het apparaat
wilt bedienen, het kan worden aangepast aan uw
specifieke behoeften.
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Grid sets
De Servus grid sets zijn ontwikkeld om op de
verschillende niveaus bedieningsmogelijkheden te
bieden thuis of op een andere locatie. Alle Servus
grid sets zijn gratis de downloaden van de online
grids website van Sensory software. Ze zijn volledig
te configureren en kunnen worden aangepast naar
gelang de individuele behoeften.

Servus Level C
Een oplossing met meerdere niveaus die ontwikkeld
is om met een minimum aan keuzes een reeks
bedienmogelijkheden te bieden.

Servus Level A
Een eenvoudige start set met 8 cellen en lineair
scannen met auditieve terugkoppeling.
Servus Grid Set
Dit is de meest complete grid set voor het bedienen
van het huis, communicatie en opnemen van
berichten. Deze set kan gebruikt worden met de Fast
Talker2 grid set om een complete oplossing te bieden
voor omgevingsbediening, communicatie, activiteiten
en computerbediening.

Servus Level B
Een pagina met grids voor het bedienen van essentiële
onderdelen van het huis. Gebruikt rij-kolom scannen
en auditieve piepjes.

Artikelnummer:
0544-10-TOT	
Servus Set totaal, inclusief The
Grid 2, backbox en beschermrand

Er zijn ook alternatieve bediensets mogelijk voor
communiceren, omgevingsbediening en computer
besturing. Zoals de Sahara set met een groter scherm
of de Grid Player set met beperkter mogelijkheden.
Neemt u contact met ons op als u hier meer over wilt
weten.
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