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Voor diverse situaties hebben we kant en klare 
oplossingen die direct inzetbaar zijn, zoals de 
producent ze bedoeld heeft. Soms stuiten we op 
situaties die buiten onze mogelijkheden liggen. 
Vaak is met een kleine aanpassing een goede 
voorziening te leveren, maar zo af en toe wordt 
er een nog groter beroep op onze inventiviteit 
gedaan.
Zo’n situatie heeft de Home Grid 3 opgeleverd.

Een van onze cliënten heeft in zijn woning een 
intercomsysteem waarmee hij de centrale voordeur 
en de deur van de woning kan openen. De man 
heeft moeite met het bedienen van onder meer de 
intercom, verlichting, telefoon en televisie, en wil deze 
graag bedienen met zijn omgevingsbediening.

Om er nu voor te zorgen dat de cliënt optimaal 
zelfstandig kan wonen, is ervoor gekozen de bediening 
van zijn omgeving met een Infra Rood zender te laten 
gebeuren. 

In de situatie van meneer kan de zender niet op 
zijn rolstoel worden geplaatst en is ervoor gekozen 
hier een één-functieschakelaar te plaatsen. Met 
deze schakelaar bedient de cliënt de Home 
Grid 3. Op dit systeem is de communicatie-  en 
omgevingsbedieningssoftware Grid 3 geïnstalleerd. 
In de woonkamer en in de slaapkamer staat of hangt 
een beeldscherm waarop het computerscherm wordt 
weergegeven.

Dankzij de software kan de cliënt scannend de 
gewenste functie kiezen: verlichting, intercom, 
bedbediening, telefonie, etc. In zowel de woon- als in 
de slaapkamer is een Infra Rood zender geplaatst. De 
computer is gekoppeld aan deze Infra Rood zender, 
die de gewenste code uitzendt, zodat de gekozen 
actie wordt uitgevoerd: verlichting aan, deur open, 
etcetera. 
Bij een verandering in de woonsituatie of bij vragen is 
ondersteuning op afstand mogelijk.  

Met standaard producten zijn we in staat geweest 
een mooie voorziening te creëren, waarmee we onze 
klant van dienst konden zijn. 

Voordelen van HomeGrid 3:
• Overzichtelijk op 1 scherm / 1 scherm per vertrek
• Eenvoudige bediening met 1 schakelaar
•  Ruimtebesparend, met name praktisch bij bed of 

rolstoel

Nadelen van HomeGrid 3:
•  Statisch apparaat, alleen binnenshuis te 

gebruiken
• Plaatsing op vaste plekken
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