Casenio

het intelligente en comfortsysteem voor thuis
De meeste ongelukken gebeuren thuis. Maar wat
als er op dat moment niemand is om te helpen?
casenio is een intelligent hulp- en comfortsysteem,
dat juist in die situaties automatisch herkent dat er
iets niet in orde is, en dit kan melden bij ingestelde
contactpersonen, bijvoorbeeld familieleden of
thuiszorgmedewerkers.

modulair uit te breiden
• sensoren kunnen vervangen en uitgebreid
worden
veelzijdig in het gebruik
• werkt ongeacht levenssituatie en leeftijd
betaalbaar
• voordelig in de aanschaf
• lage gebruikskosten
• minimale stroomkosten
Casenio is geen vervanging van sociale contacten,
maar maakt ze wel veiliger.

huiscentrale

Het intelligente hulp- en comfortsysteem casenio
herkent ongewone of gevaarlijke situaties in huis.
Het geeft een melding en stuurt waar nodig een bericht
naar uw familie of naar het verplegend personeel. En
casenio kan zelfs uit eigen beweging elektronische
apparaten uitzetten.

Casenio is:
makkelijk
• te installeren en te bedienen
• geen technische kennis nodig
• montage zonder kabels, geen verbouwingen
nodig
discreet
• geen camera’s, bescherming van de privacy
• geen contact met het lichaam

De huiscentrale
• Centrale „meldkamer“ voor alle informatie die
door de sensoren wordt verzonden
• Maakt, afhankelijk van de instellingen, meldingen
in beeld en geluid als een van de ingestelde
situaties wordt herkend
• In noodsituaties kan er handsfree worden
gecommuniceerd met de ingestelde
contactpersonen
Het online-serviceportaal
In het serviceportaal kunt u in een paar stappen
instellen wie wanneer op welke manier moet worden
geïnformeerd in een bepaalde situatie.
Het serviceportaal is via gebruikersherkenning,
een afgeschermd wachtwoord en een afzonderlijke
bevestigingscode beschermd tegen gebruik door
onbevoegden.
In het portaal ...
• voert u contactpersonen in en geeft u aan welke
situaties casenio moet herkennen
• bepaalt u wie wanneer waarover moet worden
geïnformeerd
• beheert u de tegoeden

flexibel
• is aanpasbaar op individuele eisen
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Meldingen
Contactpersonen kunnen meldingen krijgen via
• E-mail
• App (Android, iOS)
• SMS
• Telefoon
• Dashboard
• Interfaces met gebruikelijke belsystemen (zoals
personenalarmen)
Systeemmodules
• Deur- en raamsensor
• Bed-bezet sensor
• Watermelder
• Rookmelder
• Rolluikenregelaar
• Hulpknop
• Warmtesensor
• CO-melder
• Bewegingssensor
• Fornuisschakelaar
• Gasmelder
• Thermostaat
• Muurschakelaar
• Medicijnbox
• Draadloos stopcontact
• RGB-lamp
• Bloeddrukmeter
• Bloedsuikermeter
• Weegschaal
• Deurslot

casenio slaapt nooit
casenio helpt u bij:
• kleine dingetjes die u af en toe vergeet
• het begeleiden van hulpbehoevenden
• de controle op vitale functies
• hulpeloosheid na ongelukken in huis
casenio kan:
• ongewone situaties in huis herkennen, zoals:
•
een fornuis dat nog aan staat
•
een deur die nog open staat
•
overgelopen water
• u aan uw medicijnen herinneren
• vitale functies controleren, zoals bloeddruk en
suikerspiegel
• elektronische apparaten uitzetten
een veiliger gevoel in huis
casenio is een product dat in het gezin, binnen de
familie of bij professionele verzorgers en begeleiders
zorgt voor minder angst voor een „linke situatie“, en
waar nodig ook een „hotline“ is voor snelle hulp.
De basissets:
• Hulp en comfort voor thuis - Smart Homefuncties
zonder technisch jargon
• Kies tussen de basisset Assistentie, de basisset
Activiteit, de basisset Veiligheid „Water“ en de
basisset Veiligheid „fornuis uit“.
• Een basisset bevat: huiscentrale, sensoren
(selectie), tegoedkaart app/mail 1 maand.
• U kunt de basissets later naar eigen wens
uitbreiden met andere sensoren (uitbreiding van
de functieomvang).
Uw voordelen:
• Vrij combineerbare modules, die u altijd verder
kunt aanvullen
• Geen contractverplichtingen, geen verborgen
kosten
• Meer veiligheid en comfort voor thuis
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casenio is ...
... aanpasbaar op uw eigen situatie en waar nodig
verder uit te breiden
... makkelijk te installeren en te bedienen (montage
zonder kabels, geen verbouwingen; geen internet-/
telefoonaansluiting op locatie nodig)
... discreet en beschermt de privacy: geen camera’s
of GPS-monitoring
... seniorenvriendelijk: wordt doorontwikkeld in nauwe
samenwerking met potentiële gebruikers.
... 
een systeem met een zeer goed prijs-/
kwaliteitverhouding

Kan iemand het licht aandoen?
Het intelligente hulp- en comfortsysteem casenio
herkent ongewone of gevaarlijke situaties in huis. Het
geeft een melding en stuurt waar nodig een bericht
naar uw familie of naar het verplegend personeel. En
kan ook zelf het licht in huis aan- of uitzetten.

•

 icht moet op willekeurige momenten aan/uit
L
gaan (aanwezigheidssimulatie).
• De deur van de woning staat ongebruikelijk* lang
open.
*
Wat “ongebruikelijk” is (tijdsduur, tijdspanne enz.)
kunt u zelf instellen in het online-serviceportaal.

Gaat het goed bij oma thuis?
Het intelligente hulp- en comfortsysteem casenio
herkent ongewone of gevaarlijke situaties in huis. Het
geeft een melding en stuurt waar nodig een bericht
naar uw familie of naar het verplegend personeel. En
casenio kan zelfs uit eigen beweging elektronische
apparaten uitzetten.
De basisset Activiteit bevat:
• Huiscentrale
• Multisensor (deur/raam open, beweging,
temperatuur)
• Draadloos stopcontact (of 2e multisensor)

De basisset Assistentie bevat:
• Huiscentrale
• Draadloos stopcontact of andere verlichting E27fitting
• Multisensor (deur/raam open, beweging,
temperatuur)

Geschikt voor de volgende situaties
• Het licht wordt aan-/uitgezet bij het betreden/
verlaten van de woning.
• Het licht wordt op een bepaald tijdstip aan-/
uitgezet.
• De woning wordt op ongebruikelijke* tijden
verlaten (bijv. ‘s nachts).

Herkent de volgende situaties:
• De deur van de woning staat ongebruikelijk* lang
open.
• De woning wordt op ongebruikelijke* tijden
verlaten (bijv. ‘s nachts).
• Er wordt ongebruikelijk* lang geen activiteit
gemeten in de woning.**
• Iemand betreedt de woning zonder dat de
bewoner thuis is.
* Wat “ongebruikelijk” is (tijdsduur, tijdspanne enz.)
kunt u zelf instellen in het online-serviceportaal.
** 
Activiteit wordt gemeten via het gebruik van
elektronische apparatuur, zoals de tv of de
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waterkoker (draadloos sto of via het openen van de
koelkast (2e multisensor).
Onze deur-/raamsensor heeft ook een bewegings
melder en een temperatuursonde.

Vergeten het fornuis uit te zetten?
Het intelligente hulp- en comfortsysteem casenio
herkent ongewone of gevaarlijke situaties in huis. Het
geeft een melding en stuurt waar nodig een bericht
naar uw familie of naar het verplegend personeel.
En casenio kan zelfs uit eigen beweging het fornuis
uitzetten.

De kraan open laten staan?
Het intelligente hulp- en comfortsysteem casenio
herkent ongewone of gevaarlijke situaties in huis. Het
geeft een melding en stuurt waar nodig een bericht
naar uw familie of naar het verplegend personeel.
En casenio kan zelfs uit eigen beweging de kraan
uitzetten.
De basisset Veiligheid -water- bevat:
• Huiscentrale
• Watermelder
• Waterafsluitkraan

De basisset Veiligheid -fornuis uit- bevat:
• Huiscentrale
• Rookmelder
• Fornuisschakelaar
• Multisensor (deur/raam open, beweging,
temperatuur)

Geschikt voor de volgende situaties
• De kraan wordt automatisch dichtgedraaid als er
water overloopt of lekt.
• U krijgt, samen met alle contactpersonen die u
zelf instelt, per app of e-mail bericht als er water
overloopt of lekt.
Geschikt voor de volgende situaties
• Rookontwikkeling in de woning
• Het fornuis moet uitgezet worden ...
•
als er ongebruikelijk* lang geen activiteit
wordt gemeten in de woning
•
als het ongebruikelijk* lang aan staat
•
op een bepaald tijdstip
•
bij het verlaten van de woning
•
bij hogere temperaturen in de keuken
• De woning wordt op ongebruikelijke* tijden
verlaten
*
Wat “ongebruikelijk” is (tijdsduur, tijdspanne enz.)
kunt u zelf instellen in het online-serviceportaal.
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