
HuisautomatiseringBedien uw dagdagelijkse activiteiten
op een eenvoudige manier!

Door het toenemende aantal zorgbehoevenden in 
de thuiszorg is de vraag naar automatisering thuis 
sterk toegenomen. Het doel van huisautomatisering 
is het bevorderen van een betere levens- en 
woonkwaliteit. Hoe ouder men wordt, hoe meer 
behoefte men heeft aan een tikkeltje meer 
comfort! Ook hulpbehoevenden kunnen op 
die manier langer zelfstandig thuiswonen en 
functioneren. Dergelijke aanpassingen in huis 
verhogen het comfort en ontspanningsgehalte. 
Automatisering thuis kan een wezenlijk verschil 
bieden aan ouderen en hulpbehoevenden die 
graag thuis willen blijven wonen!

neem zelf de controle in handen 

van uw dagdagelijkse activiteiten!

Heeft u nog bijkomende vragen? Neem dan snel 
contact met ons op. We staan graag tot uw dienst.

In samenwerking met Crea Domotics.

Herman Teirlinckstraat 15 Bus 5

B-9041 Oostakker (Gent)

T +32 9 221 46 22

F +32 9 243 96 57

E info@orthoshop.be

www.orthoshop.be

www.uwzorgpunt.be



Meer vrijheid, zelfstandigheid & comfort
Mobiele bedieningssystemen worden in de zorg 
vaak toegepast bij ouderen. Zelfredzaamheid 
staat voorop in de hedendaagse maatschappij. 
Op die manier kunnen mensen langer in hun 
veilige en vertrouwde omgeving blijven. Bepaalde 
apparaten en functies kunnen door middel van een 
Ipad bediend worden. Dit bijvoorbeeld vanuit een 
bed of een stoel. Dergelijke toepassingen kunnen 
in bepaalde mate de zelfstandigheid teruggeven 
aan mensen die beperkt zijn in hun lichamelijke 
mogelijkheden. Met huisautomatisering kan de 
gebruiker diverse apparaten en voorzieningen in 
zijn huis aansturen. Hierdoor wordt de vrijheid, 
zelfstandigheid en het comfort van de gebruiker in 
huis enorm vergroot!

Een greep uit het aanbod
Vandaag de dag is er technisch enorm veel 
mogelijk! Een simpele vorm van huisautomatisering 
is het zien wie er aanbelt. Veel ouderen of 
hulpbehoevenden wonen alleen en voelen zich 
onzeker als de voordeurbel gaat. Door dit systeem 
kan men via een Ipad zien wie er buiten aan de 
voordeur staat. Andere mogelijkheden om op 
afstand te bedienen zijn: verlichting, gordijnen, 
zonnewering, thermostaat, televisie en audio-
apparatuur, airconditioning, … Met andere 
woorden: mobiele bedieningssystemen in huis 
geven ouderen of hulpbehoevenden rust en maken 
het verschil tussen mobiliteit en immobiliteit!

Pakketten 
Basis installatie: altijd 1 x nodig per woning

 ° Sperfilters

 ° Mediakoppelaar

 ° IP-Gateway

 ° Ipad air 16GB

 ° Licentie stuurprogramma

 ° Kostprijs: € 3205 (excl. btw)

 ° Voordelen:

Neem zelf de controle in handen

Uitbreidbaar

Aanpasbaar

Op maat van uw behoeften

Pakket 1: aanstuurbaar met Ipad

 ° 1 rolluik of gordijn

 ° 3 lichtpunten

 ° 1 elektrisch of klassiek verwarmingstoestel

 ° 1 parlofoonsturing incl. parlofoon + deuropener

 ° Verplaatsen en/of bijplaatsen van 8 
stopcontacten op bestaande circuits

 ° Alles ‘uit’ in ruimte

 ° 2 extra sferen: bv. verzorgingssfeer en eetsfeer

 ° In de ruimte 1 bedieningspunt 4V touch met 
ingebouwde temperatuurmeting

 ° Configuratie en montage

 ° Kostprijs: € 8120 (excl. btw)

 
Pakket 2: aanstuurbaar met Ipad

 ° Tv

 ° Audio

 ° Met inbegrip van 1 TV Samsung 32 inch, 1 
radio + versterker NAD en 1 paar luidsprekers

 ° Configuratie en montage

 ° Kostprijs: € 4120 (excl. btw)

Pakket 3: aanstuurbaar met Ipad

 ° Uitbreiding videofonie op parlofoonsysteem

 ° Configuratie en montage

 ° Kostprijs: € 3295 (excl. btw)

Pakket 4: aanstuurbaar met Ipad

 ° Warmen en koelen van kamer (ongeveer 30m2)

 ° Wandmodel

 ° Configuratie en montage

 ° Kostprijs: € 3765 (excl. btw)


