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WELKOM BIJ 
CASENIO

Casenio AG ontwikkelt vanuit haar hoofdvestiging in 
Berlijn al jarenlang allesomvattende en toekomstig 
schaalbare informatie- en communicatiesystemen, 
die het leven veraangenamen, vergemakkelijken en 
veilig en comfortabel zelstandig wonen, ook op hogere 
leeftijd mogelijk maken.

Deze systemen kunnen eenvoudig worden toegepast 
voor zowel particulier, (mantel)zorgverlener, 
zorginstellingen, huiseigenaren etc. Hiermee bieden wij 
dé oplossing voor bewoners die, ook op hogere leeftijd, 
binnen de vertrouwde omgeving van hun eigen vier 
muren, zelfstandig en comfortabel willen wonen.

Ook hebben eigenaren van (service-) appartementen 
al jarenlang de voordelen van het Casenio systeem 
ontdekt. Niet alleen biedt het systeem haar bewoners 
veiligheid, comfort en rust, ook huiseigenaren weten 
dat zij in geval van nood geen schade oplopen, omdat 
het Caseniosysteem altijd alert is. 

Daarnaast kan het systeem als communicatiemiddel 
gebruikt worden voor het direct communiceren 
met bewoners; dit kan pure informatieverstrekking 
zijn (agenda, digitaal prikbord etc.), maar kan 

tevens gekoppeld worden aan diensten van derden 
(telemedicine etc.)

Casenio biedt hiermee een uniek “alles-in-één”, 
schaalbare oplossing voor een comfortabler, veiliger én 
socialer leven.

Binnen het systeem wordt uitsluitend hoogwaardige 
hardware van gerenommeerde partner leveranciers 
toegepast. De centrale en de hardware wordt vervolgens 
in ons technologisch centrum in Berlijn van te voren 
‘op maat’, specifiek voor de u gewenste toepasingen/
sitruaties ingesteld en met de gevraagde sensoren/
schakelaars gesynchroniseerd.

Na bestelling ontvangt u hiermee een op elkaar 
afgestemd “plug-en-play” oplossing van de door u 
gekozen basiscomponenten, veiligheidssystemen en 
eventuele accessoires. Eventueel latere uitbreiding 
met sensoren is ook eenvoudig. Uw specifieke eerder 
geleverde systeem en haar protocollen zijn bij ons 
bekend en de gekozen sensoren/schakelaars worden 
van te voren geconfigureerd en zullen bij plaatsing in 
de woning direct met de centrale contact zoeken.  
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Comfortabel Maak uw huis slimmer. Zorg voor een aangename temperatuur als u thuis komt. Schakel uw  
      verwarming of mobiele airco in vóórdat u thuiskomt, pas uw verlichting aan uw persoonlijke  
  voorkeuren aan en meer.

Bespaar  Bespaar op uw energiekosten door uw thermostaat, verlichting etc. alleen dan te activeren als het  
  nodig is. U bepaalt hoe en wanneer en kunt ook altijd - 24/7- zaken hernieuwd aanpassen. 

Veilig  Maak uw huis veiliger. Inbraakbeveiliging, brandbeveiliging, informatie over een val in huis of  
  overstromend water. Alles instelbaar en meetbaar.

Zeker  De informatie die in het systeem gemonitord wordt,  wordt alleen (deels) doorgeven op een manier  
  die ú bepaalt en is 24/7 aan te passen. 

Gemakkelijk U kunt uw huis beveiligen, comfortabeler maken en ook – indien ú dat wenst – deze informatie met  
  derden delen. Alles vanuit de Casenio Smartapart (thuis)centrale, tablet, portal of app.  

Eenvoudig Plaatsing van de  Casenio Smartapart (thuis)centrale en het overgrote deel van de sensoren,
  actuatoren hoeft niet met boren of schroeven plaats te vinden. Simpel uit de verpakking halen en 
  met zelfklevende strips installeren. 

Individueel Er bestaat geen standaard pakket. Ú als gebruiker bepaalt 24/7 welke zaken u in huis wilt meten,  
  beveilgen of hoe uw huis u nog meer comfort kan bieden.

Betrouwbaar Al meer dan 5 jaar één van de toonaangevende leveranciers van “Assisted Living” systemen  in  
  Duitsland met duizenden plaatsingen bij zowel particulieren, zorgcentra en appartementeigenaren.

Schaalbaar Begin met één van onze starterpakketen en breid deze naar behoeven later eenvoudig uit. Het  
  systeem herkent automatisch later bestelde sensoren en zal deze direct in het systeem verwelkomen.

Toekomstproof Het systeem werkt met zogenaamde open source technologie (EnOcean®, Zigbee® en Bluetooth® ,  
  alsook met bewezen standaard protocollen als Z-wave®. Hiermee wordt de perfecte basis voor  
  verdere technologische ontwikkeling geboden.  



BASISCOMPONENTEN
Het hart van ons systeem wordt gevormd door de (thuis)centrale. Dit is feitelijk een stand alone, maar verbonden, 
databank in uw woning, welke ofwel online, via app/smartphone of tablet bediend kan worden. Binnen ons 

aanbod van basiscomponenten heeft u de keuze uit  twee centrales en één tablet/interface.

Overigens zijn voor bijvoorbeeld de tablet ook verdere accessoires, zoals ophangbeugels voor 
centrale plek in huis beschikbaar. 

Het Casenio systeem is modulair en daarmee in de toekomst altijd – eenvoudig – aan te passen en uit te breiden. 
Dit is een bewuste keuze, immers technologische veranderingen gaan snel, behoefte van de gebruikers en 
situaties kunnen veranderen en – mede dankzij ook de veelal zonder te schroeven of te boren plaatsbare sensoren 

– kunnen deze eenvoudig ook binnenshuis verplaatst worden
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HZ-L-V30H-EU
Smartapart (thuis)centrale 3.0, INCL. Noodoproepfunctie

De Casenio Smartapart 3.0 (thuis)centrale, incl. nood-
oproep is dé schakel tussen het datacenter, sensoren op 
locatie en de tablet. Het is het hart van iedere Casenio 
oplossing en is modulair uitbreidbaar. 

Uitgerust met een SIM-kaart en diverse transmissie 
protocollen, is de (thuis)centrale tevens een locale 
databank. Door de data informatie locaal op te 
slaan en te beveiligen, blijven gegevens locaal in de 
eenheid opgeslagen en wordt ongewenste data-/
informatieuitwisseling naar derden voorkomen.  

De (thuis)centrale is voorzien van een eigen 
noodstroomvoorziening. D.m.v. een geïntegreerde 
lithium-ionbatterij, zal deze bij stroomuitval de (thuis)
centrale tot maximaal 4 uur in bedrijf houden.

Hoewel deze (thuis)centrale tevens modulair uit te 
breiden is met tablet, werkt zij door haar geïntegreerde 
noodoproepfunctie compleet zelfstandig. Zij beschikt 
hiertoe tevens over een microfoon, luidspreker en een 
noodknop.

Op deze manier kan – naar keuze gebruiker, (mantel)
zorger, de meldkamer - zelfstandig een oproep worden 
geactiveerd en tevens beantwoord worden.

•	 Afmetingen (B / H / D): 18,0 x 8,0 x 18,4 cm
•	 Radio-interfaces: Z-Wave 868 en 869
•	 MHz, Bluetooth 3.0+, WLAN (2,4 GHz),  
     EnOcean
•	 Gewicht (excl. verpakking) : 720 g
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HZ-L-V30-EUv
Smartapart (thuis)centrale 3.0 EXCL. Noodoproepfunctie

De Casenio Smartapart 3.0 (thuis)centrale, is dé schakel 
tussen het datacenter, sensoren op locatie en de tablet. 
Het is het hart van iedere Casenio oplossing en is 
modulair uitbreidbaar.

Uitgerust met een SIM-kaart en diverse transmissie 
protocollen, is de centrale tevens een locale databank. 
Door de data informatie locaal op te slaan en te beveiligen, 
blijven gegevens locaal in de eenheid opgeslagen en 
wordt ongewenste data-/informatieuitwisseling naar 
derden voorkomen.  

De (thuis)centrale is voorzien van een eigen 
noodstroomvoorziening. D.m.v. een geïntegreerde 
lithium-ionbatterij, zal deze bij stroomuitval de centrale 
tot maximaal 4 uur in bedrijf houden.

Deze (thuis)centrale beschikt niet over de noodoproep-
mogelijkheden d.m.v.  microfoon, luidspreker en 
een noodknop en wordt dan ook geadviseerd altijd 
in combinatie met de separaat leverbare tablet te 
gebruiken. 
  
•	 Afmetingen (B / H / D): 14,6 x 4,8 x 12,0 cm
•	 Radio-interfaces: Z-Wave 868 en 869
•	 MHz, Bluetooth 3.0+, WLAN (2,4 GHz),  
      EnOcean
•	 Gewicht (excl. verpakking) : 351 g
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HZ-PF-SAM-10-EU-BL

Samsung WLAN-Tablet-touchscreen 10“ TAB A, 
incl. oplader

De Samsung tablet met zijn slanke, elegante en 
aantrekkelijke design vormt de gebruikersinterface 
voor de Casenio Smartapart-applicatie. 

Middels de tablet worden alarmen gecommuniceerd, 
visueel getoond (a.d.h.v. de gekozen en altijd 
uitbreidbare meldingssituaties / sensoren) en daarmee 
het Smart Home gestuurd.

Tevens  dient  zij als communicatie- en 
informatieplatform. Op de tablet wordt voor iedere 
gekozen situatie via heldere buttons de toepassingen 
weergegeven en bediend.  

Het tablet zal als display binnen het aansturingssysteem 
dienen. Hierdoor wordt de tablet exclusief tot deze 
taken ingesteld. Zij zal dan ook  geen mogelijikheden 
tot internettoegang en/of het installeren van andere 
programma’s bieden. 

•	 Afmetingen (B / H / D): 0,8 x 15,5 x 25,4 cm
•	 Batterijen: 1 lithium-polymeerbatterij (incl)
•	 Kleur:  zwart
•	 Schermgrootte: 10,1 inch
•	 Schermresolutie: 1920 x 1200 pixels
•	 Gewicht (excl. verpakking) : 526 g



VEILIGHEIDSSYSTEMEN
Onderstaande veiligheidssystemen zijn speciaal voor gebruik met de Casenio Smartapart (thuis)centrale 
ontwikkeld. Zij biedt hierdoor een altijd uitbreidbare signalering van diverse situaties en/of gevaren. Achteraf 

bijplaatsen, van bepaalde schakelaars of sensoren is altijd mogelijk.

Wanneer u uitbreiding van uw (thuis)centrale bestelt zal de het Casenio ontwikkelcentrum in Berlijn a.d.h.v. de 
reeds eerder geleverde centrale, de schakelaars of sensoren al op uw centrale hebben gesynchroniseerd. Bij 
ontvangst van de sensor/schakelaar activeert u eenvoudig de geleverde sensor of schakelaar die automatisch 

de centrale zal zoeken en herkennen. 

Via de interface (in centrale/app of tablet) kunt u dan voor de gekozen situatie eenvoudig de verdere instelling 
zoals bijvoorbeeld tijdsduur van inschakeling bij deuralarm zelf instellen (en altijd weer wijzigen). Mocht een 
sensor/schakelaar onverhoopt de centrale niet herkennen of gedurende toepassing door bijvoorbeeld schade 
aan sensor of aflopen van batterijduur uitvallen, dan zal de sensor een akoestisch alarm afgeven. In geval van 

aflopen batterijduur gebeurt dit ruim van te voren. 
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S-Z-HA-CAS-1-GY-EU

Schakelaar van fornuis/kookplaat, 
inclusief vermogensmeting 3x16A

Deze fornuis/kookplaatschakelaar signaleert en 
voorkomt één van de grootste risico’s binnenshuis; het 
veroorzaken van brand door o.a. droogkoken van de 
vergeten pan “op het vuur”

O.b.v specifiek, vooraf gedefinieerde situaties, welke 
binnen de huiscentrale, altijd actief aangepast kunnen 
worden, kan zij zowel bij gevaar direct het fornuis/
kookplaat automatisch uitschakelen. 

Via de tablet kan daarna ook weer eenvoudig fornuis/
kookplaat geactiveerd worden.

Installatie van de schakelaar dient door gekwalificeerde 
installateur of technicien te gebeuren. 

•	 Afmetingen (B/H/T): 1,9 x 7,1 x 1,8 cm
•	 Gewicht (excl. verpakking) : 500 g
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S-Z-WM-FIB-1-WT-EU

Waterdetector/overstromingssensor, 
inclusief temperatuurmeting 

De waterdetector beschermt tegen waterschade in het 
pand en meet tegelijkertijd de temperatuur.

Hij reageert onmiddelijk zodra de onderkant van de 
sensor met water in contact komt. 

De waterdetector kan gecombineerd worden met een 
automatische waterafsluiter. 

•	 Afmetingen (diameter / H): 7,2 x 2,8 cm
•	 Voeding: 3.0V DC-batterij
•	 Batterijtype: CR123A 
•	 Gemeten temperatuurrange: 0-40 ° C
•	 Nauwkeurigheid temperatuurmeting: ± 0,5 ° C
•	 Bereik: binnenshuis tot 30 meter
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S-Z-WM-POP-1-WT-EU

Waterdetector/overstromingssensor, 
inclusief sirene

Bescherming tegen waterschade, zelfs op de moeilijkste 
plekken (kelder, badkamer etc.) te plaatsen. Zodra er 
overstroming wordt gedetecteerd zal er direct een 
automatisch akoestisch alarm worden geactiveerd.

Indien er te weing ruimte is om de detector zelf te 
kunnen plaatsen, kan de meegeleverde kabel en beugel 
worden gebruikt

•	 De waterdetector kan gecombineerd worden met   
      een automatische waterafsluiter.
•	 Afmetingen (B / H / D): 6,6 x 6,6 x 2,3 cm
•	 Waterdicht (IP44)
•	 Voeding: batterij (CR2-3V)
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S-Z-RM-FIB-1-WT-EU

Rookmelder 
inclusief temperatuurmeting (geen netwerkverbinding)

Ook wanneer je hoopt dat het je nooit zal overkomen, is 
het beter om rookschade of brand te voorkomen. In een 
noodsituatie beschermt een rookmelder niet alleen je 
waardevolle bezittingen, maar kan ook levens redden.

De FIBARO rookmelder is ‚s werelds kleinste draadloze 
rookmelder, die – het oog wil ook wat - dankzij het 
moderne design perfect in iedere woonomgeving past. 

Indien de sensor rook detecteert, meldt hij het dit direct 
aan de Casenio Smartapart (thuis)centrale en kan de 
vooraf ingestelde automatiseringsfucnties activeren: u 

krijgt bericht, de verlichting schakelt aan,  het licht aan, 
worden electrische luiken geopend en kan er tevens 
ook externe alarmering plaatsvinden.

•	 Afmetingen (B / H / D): 6,5 x 6,5 x 2,8 cm
•	 Voeding: 3,0 V batterij (CR123)
•	 Bereik: binnenshuis tot 40 meter
•	 Detecteert rook en plotselinge temperatuurstijging.
 



2021 | Productcatalogus 13

S-Z-RM-POP-2-WT-EU
Rookmelder, inclusief 10-jaar longlife batterij.

De rookmelder biedt dankzij haar longlife batterij met 
gebruiksduur van 10 jaar, betrouwbare signalering van 
brand- en rookontwikkeling. In geval van nood geeft zij 
direct een duidelijk akoestisch alarm (meteen volume 
van 85 dBm / 3 m) af en kunnen direct verdere acties 
worden ondernomen en/of alarmen via de Casenio 
Smartapart (thuis)centrale worden verzonden. 

Voor een nog veiliger gevoel kan eenvoudig tussentijds 
d.m.v. activeren van knop op de melder, gestest worden 
of systeem en batterij nog werkt. Tevens is binnen de 
Casenio Smartapart omgeving altijd zichtbaar welke 
sensoren ingeschakeld staan.   

Indien batterij na jaren leeg raakt, zal de rookmelder dit 
van te voren aan gebruiker melden. Er kan  eenvoudig 
een nieuwe batterij geplaatst worden. 

•	 Afmetingen (B / H / D): 11,5 x 11,5 x 4,7 cm
•	 Foto-elektrische rookmelder
•	 longlife lithiumbatterij met levensduur 10 jaar  
      meegeleverd.
•	 Automatische stofcompensatie
•	 Eenvoudige “Easy-press” bedienbare knop voor  
      functietest (“staat melder aan” en geluiddemping)
•	 Instelbare slaapkamerfunctie (niet knipperend)
•	 Sabotage bescherming
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S-Z-RM-POP-1-WT-EU
Rookmelder, inclusief sirene (netwerk mogelijk) 

Rookmelders redden levens. Omdat bij brand 
of rook(ontwikkeling) iedere seconde telt of om 
beginnende brand snel te kunnen ontdekken en in 
te grijpen is een goed functionerende rookmelder 
essentieel. Zorg dat uzelf of anderen op tijd in veiligheid 
komen.

Dankzij de integratie van rookmelder(s) in de Casenio 
Smartapart (thuis)centrale, zal na alarm direct verdere 
acties worden ondernomen, externe alarmen worden 
geactiveerd naar naaste omgeving of gespeciliseerde 
hulpverlening. 

Naast de rookmelderfunctie beschikt dit apparaat ook 
als zelfstandige binnensirene. Door integratie binnen 
het Casenio systeem kan de rookmelder eenvoudig 
voor vooraf gedefinieerde situaties worden ingesteld

•	 Afmetingen (B / H / D): 10,6 x 10,6 x 3,5 cm
•	 2-in-1 rookmelder met interne sirene
•	 Detecteert rook en vuur
•	 Automatische zelfkalibratie en testfunctie
•	 Extra gebruiksmogelijkheid als onafhankelijke sirene  
      (bijv. als inbraak- of wateralarm)
•	 Batterijen: 9V blokbatterij
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S-Z-GS-POP-1-WT-EU
CO-Melder

Koolmonoxide (CO) vormt een onzichtbaar en dodelijk 
gevaar in woonruimtes. Koolmonoxide is niet zichtbaar, 
geurloos, smaakloos, maar levensgevaarlijk.

De CO melder wordt gebruikt om continue de 
luchtkwaliteit in de ruimte te bewakenen en waarschuwt 
direct en betrouwbaar wanneer het CO-niveau in de 
kamer de vastgestelde waarden overschrijdt.

Bij een alarm activeert het apparaat een duidelijke 
signaaltoon (85dB / 3m) en zendt het alarm, alsmede 
informatie over de gemeten waarde direct naar de 
Casenio Smartapart (thuis)centrale.

•	 Afmetingen (B / H / D): 10,4 x 11,9 x 4,3 cm
•	 CO-detector met vast geïnstalleerde lithiumbatterij  
      voor 10 jaar
•	 Eenvoudige “Easy-press” bedienbare knop voor  
      functietest (“staat melder aan” en geluiddemping)
•	 Voldoent aan de standaarden:  BS EN 50270: 2015, BS  
      EN 60335-1: 2012, BS EN 50291: 2010
•	 Gewicht (excl. verpakking) : 500 g
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S-Z-AS-AEO-1-WT-EU
BInnensirene, incl. backup batterij

De binnensirene is een eenvoudig te installeren 
apparaat, welke de veiligheid in huis in een handomdraai 
radical verbetert.

U kunt simpelweg de sirene in een E27 fitting 
(“lampfitting”) draaien. Deze fittingen, die ook direct 
in stopcontact in de muur kunnen worden geplaatst,  
zijn in verschillende soorten en maten eenvoudig bij 
bijvoorbeeld de bouwmarkt verkrijgbaar .

De sensor van de sirene zal met de Casenio Smartapart 
(thuis)centrale automatisch gekoppeld worden en is 
daarmee direct onderdeel van uw eigen beveiligings-

systeem. U kunt d.m.v. diverse sensoren zo zelf bepalen 
of u het alarm als inbraak-, brand- of wateralarm, of 
allemaal wilt gebruiken.  

•	 Afmetingen (B / H / D): 6,7 x 5,7 x 8,4 cm
•	 Batterijen: 1 AA-batterijen (inclusief)
•	 Batterijtype: lithium-ion
•	 Voltage : 230 volt
•	 Geluidsniveau: 106 dB
•	 Gewicht (excl. verpakking): 81,6 g
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S-Z-MS-PHI-2-WT-EU
Multisensor 1(Deur, beweging, helderheid, temperatuur)

Dit manusje van alles kan zo ingesteld worden dat er 
verschillende situatie gemeten en gecontroleerd kunnen 
worden. De sensor bestaat uit een hoofdgedeelte 
met sensor en een magneet. De magneet is op een 
bewegend deel van raam bevestigd en de detector 
op het frame van raam of  deur.  Wanneer de deur of 
het raam geopend wordt, wordt het magnetische veld 
verstoort en genereert hiermee een alarm. 

De sensor kan ook worden gebruikt voor lichtregeling. 
De sensor detecteert de  lichtintensiteit en kan op 
de vooraf ingestelde configurate dan de lichtsterkte 
verlagen of juist verhogen. De sensor schakelt 
automatisch de verlichting in, wanneer de ruimte achter 
de deur donker is.

Ook wordt bij openen/sluiten van de raam of deur, door 
de sensor actuele informatie aangaande lichtsterkte en 
de temperatuur in de ruimte aan de Casenio Smartapart 
(thuis)centrale doorgegeven.  Dit zijn belangrijke 
paramaters of er in het huis activiteit is, of dat het er té 
warm of té koud is.

•	 Afmetingen (B / H / D): 2,8 x 9,5 x 3,5 cm
•	 Bewegingsdetectie via PIR-sensor
•	 Voorzien van sabotage bescherming
•	 Installatie: horizontaal of verticaal
•	 Batterij: 1 x CR123A (inbegrepen)



18 Productcatalogus | 2021

S-Z-MS-PHI-1-WT-EU
Multisensor 2 (Deur, beweging, helderheid, temperatuur)

De Multisensor 2 kan worden toegepast als 
beveiligingsapparaat of worden gebruikt als domotica 
oplossing. Als beveiligingssensor detecteert het 
apparaat een persoon in haar gezichtsveld. Ook ‘s 
nachts wordt beweging herkend en kunnen actoren 
zoals lampen worden ingeschakeld of alarmen worden 
geactiveerd. 

De bewegingssensor hoeft niet alleen als beveiliging 
te dienen, maar ook worden gebruikt om automatisch 
de verlichting aan te schakelen, wanneer bijvoorbeeld ‘s 
nachts het bed verlaten moet worden.

Iedere keer waarop de PIR bewegingsdetector 
(Passief Infrarood) wordt geactiveerd, stuurt zij tevens 
ook temperatuur- en helderheidswaarden naar de 
Casenio Smartapart (thuis)centrale. Dit zijn belangrijke 
paramaters of er in het huis activiteit is, of dat het er té 
warm of té koud is.

•	 Afmetingen (B/H/D): 6,7 x 13,1 x 2,6 cm
•	 Batterie: CR123A 3V (inbegrepen)
•	 Gewicht (excl. verpakking):  32 g
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S-Z-MS-PHI-3-WT-EU

Multisensor 3  
(Temperatuur, luchtvochtigheid, overstroming)

De Multisensor 3 kan worden toegepast als 
beveiligingsapparaat of worden gebruikt als domotica 
oplossing.

De detector herkent water d.m.v. 2 contactpunten, 
bijvoorbeeld onder en naast een lekkende  wasmachine. 
Zij genereert dan automatisch een alarm naar de (thuis)
centrale, zodat snel ingrijpen erger kan vermijden. 

Bovendien kunnen ook zeer hoge temperaturen of 
(lucht)vochtigheid worden ingesteld om als trigger 
voor alarmering te dienen. 

•	 Afmetingen (B / H / D): 27,9 x 23,08 x 26 mm
•	 IP-klasse: IP20
•	 Batterijen: CR123A 3V (inbegrepen)
•	 Gewicht (excl. verpakking): 55 g
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S-Z-MS-PHI-5-WT-EU

Multisensor 5  
(Temperatuur, Luchtvochtigheid)

De multisensor 5 meet de luchtvochtigheid en de 
temperatuur van haar omgeving.  Zij geeft direct 
melding aan de Casenio-Smartapart (thuis)centrale 
wanneer afwijkingen t.o.v. de ingestelde waarden 
optreden. 

Tevens bezit de sensor een sabotagebeveiliging. 
Wanneer de sensor zonder toestemming wordt 
verplaatst, zal dit tevens een alarm triggeren.

De multisensor  kan eenvoudig op elk oppervlak, zowel 
in horizontale- alsook verticale positie worden geplaatst. 

•	 Afmetingen (B / H / D): 2,8 x 2,3 x 8,5 cm
•	 Batterij: CR123A 3V (inbegrepen)
•	 Gewicht (excl. verpakking): 35 g
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S-Z-LS-ELT-1-WT-EU

Luchtkwaliteitssensor
(incl. temperatuur-, vochtigheidsmeting) batterijloos

De sensor meet de luchtkwaliteit, temperatuur en 
vochtigheid binnen haar omgeving. De sensor beschikt 
tevens over een LED signaal, welke de status van de 
meting door kleur- en knipperfunctie weergeeft.

•	 Afmetingen (B x H x D) 8,4 x 8,4 x 1,7 / 3,3 cm
•	 Gewicht (excl. verpakking) ca. 100 g.
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S-EO-MS-JD-7-WT-EU

Multisensor 7
(Beweging, Helderheid) batteriijloos

Bewegingsmelder voor plafondmontage t.b.v. 
woonkamers en kantoren. 360 °bewegingsdetectie.  
Werkt op zonne-energie, dus geen batterijen nodig.
    

•	 Afmetingen (B / H / D): 16,0 x 5,9 x 3,8 cm
•	 Bewegingsdetectie: PIR (passief infrarood)
•	 Directe signalering en alarmering bewegingsdetectie
•	 Optimale montagehoogte: 2,70 m
•	 Max. reikwijdte naar één zijde: 2,50 m
•	 Max. bereik frontaal: 2,50 m
•	 Detectievelddiameter van de vloer: 5 m
•	 Gewicht (excl. verpakking) : 125 gram
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S-Z-TF-AOE-7-WT-EU
Deur- en raamsensor 

De sensor laat zich dankzij zijn slanke vormgeving 
eenvoudig plaatsen of achteraf monteren. Zij 
kan toegepast worden als veiligheidsvoorziening 
voor deuren, ramen, garagedeuren of jaloezieën. 

De sensor bestaat uit twee elementen. Een element 
wordt op het bewegende deel, bijvoorbeeld het 
raamframe, het andere deel op het kozijn bevestigd.  
Wanneer raam ongeoorloofd geopend wordt, verbreekt 
het magnetisch veld en wordt er een alarm afgegeven.

•	 Afmetingen (B / H / D): 1,9 x 7,1 x 1,8 cm
•	 Gewicht (excl. verpakking) : 17 g
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S-EO-TF-PO-1-WT-EU
Deur- en raamsensor, batterijloos 

Wie kent niet het gevoel van onzekerheid of de 
ramen en deuren thuis wel goed gesloten zijn? De 
batterijloos functionerende deur- en raamsensor is 
een onderhoudsvrije zender met zonnecel. Zij kan 
moeiteloos in de Casenio Smartapart (thuis)centrale 
(achteraf) geïntegreerd worden en is het snel voor de 
gebruiker te zien of ramen en deuren ook gesloten zijn. 

•	 Afmetingen (B / H / D): 11,0 x 1,5 x 1,9 cm
•	 Magneet (B / H / D): 2,3 x 0,6 x 1,4 cm
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S-EO-FE-HOP-2-WT-EU
Electronische raamkruk 1, batterijloos

Deze electronische batterijloze Hoppe raamkruk zendt 
een radiosignaal uit zodra deze wordt bewogen. Zij 
geeft deze informatie direct aan de Casenio Smartapart 
(thuis)centrale door. 

Al naar gelang de vooraf, door de gebruiker ingestelde 
waarden, in het systeem, kan (automatisch) verdere 
alarmering aan naaste omgeving, (mantel)zorgers of 
professionele centrales worden geactiveerd.

Betrouwbaar en onderhoudsvrij - zonder gedoe met 
het vervangen van batterijen. De krukposities zijn 
gekanteld en geopend.

•	 Reikwijdte opslagtemperatuur: -20 ° C tot +65 ° C
•	 Reikwijdte bedrijfstemperatuur: +5 ° C tot +40 ° C
•	 Relatieve vochtigheid: max. 80%, niet condenserend
•	 Radioprotocol: EnOcean
•	 Overgebrachte informatie: greep positie (open dicht)
•	 Zendvermogen: max. 10mW EIRP
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S-EO-FE-HOP-1-WT-EU
Electronische raamkruk 2, batterijloos

Deze electronische batterijloze raamkruk zendt een 
radiosignaal uit zodra deze wordt bewogen. Zij geeft 
deze informatie direct aan de Casenio Smartapart 
centrale door.

Betrouwbaar en onderhoudsvrij. De gepatenteerde 
Secustik®-technologie (mechanische inbraakbeveili-
ging) maakt ongeoorloofde bewegingen moeilijker.

Bij manipulatie van het raambeslag van buitenaf zal het 
handvat blokkeren. 

•	 Vergrendeling: 90 °
•	 Omslag: volledige afdekkap
•	 Stift : HOPPE massieve stift, 10 mm variabel in lengte,  
     traploos verstelbaar door geïntegreerde drukveer in  
      de hals van het handvat
•	 Reikwijdte opslagtemperatuur: -20 ° C tot +65 ° C
•	 Reikwijdte bedrijfstemperatuur: +5 ° C tot +40 ° C
•	 Relatieve vochtigheid: max. 80%, niet condenserend
•	 Radioprotocol: EnOcean
•	 Overgebrachte informatie: greeppositie  
     (open / gekanteld / gesloten)
•	 Zendvermogen: max. 10mW EIRP



SMART HOME SENSOREN
Naast de toepassing van sensoren bedoeld voor een verhoogde veiligheid in huis, bieden wij tevens Smart 
Home sensoren aan die het dagelijkse leven vergemakkelijken of comfortabeler maken. Ook hier geldt alles is 

modulair (en dus ook later) inpasbaar in combinatie met de Casenio Smartapart (thuis)centrale.

In combinatie met de tablet kunt u eenvoudig vanuit uw stoel of de op een centrale plaats opgehangen, vanuit 
de tablet de verschillende instellingen voor de sensoren altijd aanpassen. 

Verhoog uw comfort in huis en maak het u makkelijk. Casenio biedt u alle mogelijkheden!
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S-Z-RGB-AEO-AL-EU
LED-lichtbron, meerkleurig (RGB), E27 fitting

Met deze slimme energiezuinige LED RGBlichtbron 
kunt u overal in huis kleur brengen. De lichtbron werkt 
in praktisch ieder armatuur (“lamp”) en u hoeft dus niet 
eerst een nieuw speciaal systeem (met beperkte keuze 
in lampdesigns) aan te schaffen. 

De lichtbron is gemaakt voor toepassing in een E27 
fitting, welke fitting de meest gangbare fitting voor 
armaturen is.

Uw lamp wordt na het inschroeven van de LED-
lichtbron in de fitting direct gekoppeld met het Casenio 
Smartapart controlecentrum. Daglicht, leeslicht, 
kaarslicht of “partymode”. U kunt de lichtsfeer vanuit het 
controlecentrum direct bedienen. 

Ook kunt u de lichtsfeer aan uw wensen of situaties 
aanpassen. Zo kunt u kiezen dat alle lampen in 
geval van een alarm bijvoorbeeld ‘rood’ beginnen te 
knipperen, zodat u en uw omgeving direct ook optisch 
gewaarschuwd worden. 

•	 Afmetingen (B / H / D): 7,0 x 14,5 x 7,0 cm
•	 Fitting : E27
•	 Kleuren: 4-kanaals RGBW; 16 miljoen kleuren,
•	 Warm wit, koud wit
•	 Energiezuinig, stroomverbruik: max. 9 W.
•	 180 ° stralingshoek
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S-Z-LED-DOM-1-WT-EU
LED-lichtbron, dimbaar wit, E27 fitting

Deze slimme energiezuinige LED lichtbron is zowel 
via een wandschakelaar of via het Casenio Smartapart 
systeem/tablet te bedienen. Volledig dimbare lichtbron 
met een mooie “warme” lichtafgifte (2700 K).

De lichtintensiteit van 750 lumen komt overeen met 
een traditionele 60 W gloeilamp, echter verbruikt met 
9W slechts een fractie aan stroom t.o.v. genoemde 
gloeilamp. Levensduurverwachting van 25.000 
branduren in vergelijk met gloeilamp met dezelfde 
lichtintensiteit van ca. 140 EU.

De lichtbron is gemaakt voor toepassing in een E27 
fitting, welke fitting de meest gangbare fitting voor 
armaturen is.

•	 Afmetingen (B / H / D): 6,0 x 10,5 x 5,0 cm
•	 Volledig dimbare LED-lichtbron
•	 Aangenaam warm wit licht (2700K)
•	 Fitting : E27
•	 Lichtintensiteit komt overeen met 60 W gloeilamp
•	 Energiezuinig, stroomverbruik: max. 9 W
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S-Z-HT-EUR-2-WT-EU
Radiatorthermostaat, inclusief tempertuurmeting

Besparing op uw energiekosten hoeft niet te betekenen 
dat u thuis moet bevriezen. 

U hoeft niet meer te kiezen tussen ofwel in de winter in 
een koud huis binnen te komen, ofwel de verwarming 
de hele dag te laten draaien. Met deze op batterijen 
werkende en eenvoudig bij te plaatsen controle sensor, 
houd je op elk moment van de dag, tot op de graad 
nauwkeurig de temperatuur in iedere kamer in het oog. 
Het maakt niet uit of u thuis of onderweg bent. Door 
integratie in het Casenio Smartapart systeem kunt 
u vanuit tablet, online of onderweg de temperatuur 
regelen. 

Uitgerust met zogenaamde FLIRS (Frequently 
Listining Receiver Slave) systeem reageert de 
energiebesparende controller middels een bijzonder 
korte wachttijd op inkomende commando‘s (bijv. 
temperatuurveranderingen). 

Het kleurendisplay is eenvoudig af te lezen en geeft 
de temperatuurweergave duidelijk aan. Gun uzelf het 
comfort van een aangename temperatuur in uw huis en 
bespaar gelijk op uw energiekosten.

•	 Interne temperatuursensor
•	 Levensduur batterij: 6-12 maanden (afhankelijk van 
gebruik)
•	 Batterijen: 2 x AA
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S-Z-TS-DAN-1-WT-EU

Temperatuursensor 
incl. display en setpoint (richtwaarde)-aanpassing

Deze Danfoss Z-Wave-thermostaat is speciaal 
voor toepassing bij wandradiatoren.  Het regelt 
de verwarming op één gespecificeerde (richt-) 
temperatuur die lokaal op het apparaat of met behulp 
van de functietoetsen op het Casenio Smartapart tablet 
is ingesteld.

Ook het opslaan van tijdschema‘s via de Smartapart-
oplossing is mogelijk. De gereguleerde temperatuur 
wordt direct op een LCD scherm op de sensor 
aangegeven. Andere intelligente functies zijn bijv. een 
kleptestfunctie die ervoor zorgt dat kleppen na langere 
tijd van gebruik nog steeds controleerbaar zijn.

De thermostaat is in een paar simpele stappen in te 
stellen op kleppen met aansluitingen RA (30x1,5) of kan 
middels RAK (Danfoss snap lock) worden aangesloten.

•	 Thermostaat voor (water)radiatoren
•	 Te bedienen op sensor of middels Casenio  
      (thuis)centrale/tablet
•	 LCD scherm (richt temperatuur)
•	 Voor afsluiters met RA-aansluitingen (30x1,5) of  
     RAK (Danfoss-klikvergrendeling)
•	 Stille motor
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S-EO-HS-JD-1-WT-EU
Radiator-actuator, batterijloos

Deze zelfvoorzienende actuator communiceert via 
EnOcean direct met het Casenio Smartapart systeem. 
Dit zonder kabels of batterijen. Zij reguleert via de 
radiator actief middels continue controle de optimale 
kamertemperatuur in de ruimte. 

Per ruimte kunnen andere temperatuurinstellingen 
worden toegepast. 

•	 Afmetingen (B / H / D): 5,9 x 6,4 x 5,9 cm
•	 Maximale aanvoertemperatuur: 70 ° C
•	 Afsluitertype: M30 x 1,5 / andere door aanpassing
•	 Instelbaarheid taster, max. :> 5 mm
•	 Werkbereik (0-100%): 2,5 mm
•	 Aanpassingssnelheid: 0,2 mm / s
•	 Stapgrootte: <0,1 mm
•	 Beschermingspositie:> 50% ventielopening
•	 Stille motor, geluidsafgifte: <30 dBa
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S-EO-HS-IO-1-WT-EU
Radiator actuator (handmatig) batterijloos

Deze zelfvoorzienende actuator communiceert via 
EnOcean technologie direct met de centrale eenheid 
van Casenio – kabel-en batterijloos.

Door de gestandaardiseerde (EnOcean) 
radioprotocollen, communiceert de actuator met de 
controller voor een optimale kamertemperatuur.

Dit geschiedt autonoom zonder noodzakelijke 
batterijen of het moeten aanleggen van kabels.

•	 Afmetingen (B x H x D): 5,5 x 5,9 cm
•	 Maximale aanvoertemperatuur: 70 ° C
•	 Afsluitertype: M30 x 1,5 / andere door aanpassing
•	 Verstelling van de plunjer, max. :> 5 mm
•	 Werkbereik (0-100%): 2,5 mm
•	 Aanpassingssnelheid: typisch 0,95 mm / s
•	 Verhoging: 1% (> 3% verandering van de laatste  
      positie)
•	 Detectie van geopend venster
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S-Z-SD-POP-1-WT-EU
Draadloos stopcontact, inclusief stroommeetfunctie

Met de intelligente op afstand bedienbare 
adapterstekker kan elk elektrisch apparaat in het 
Casenio Smartapart systeem worden toegevoegd.

Uw radio op een bepaalde tijd laten spelen? Uw 
verlichting op een vastgesteld tijd aan of uit laten gaan? 
Of ervoor zorgen dat die straalkachel ook echt uit gaat, 
de ventilator of mobiele airco voor een aangename 
temperatuur zorgt voordat u thuis komt? Simpelweg de 
stekker van het apparaat in het draadloze stopcontact 
steken en u kunt voortaan via het Casenio Smartapart 
systeem de apparaten aansturen.

•			Afmetingen	(B	/	H	/	D):	6,0	x	10,2	x	7,5	cm
•			Max.	belasting:	3.500	W
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S-EO-SD-JD-1-WT-EU

Draadloos stopcontact, 
inclusief repeater (o.b.v Enocean)

Adapter voor het integreren van ieder 230V-apparaat in 
de Casenio Smartapart-oplossing. Met geïntegreerde 
stroommeting tot 10 A middels Enocean repeater.

•	 Voltage : 230 V
•	 Frequentie: 50 Hz
•	 Uitvoering met stroommeting : 2.000 W
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Deze kleine en compacte versterker ontvangt de 
signalen in het Z-Wave-netwerk en versterkt deze, zodat 
nog grotere afstanden gemakkelijk overbrugd kunnen 
worden. Door toevoeging van de versterker zal de 
kwaliteit van uw netwerk vergroten, waardoor ook de 
betrouwbaarheid verder verbeterd.

Dit compacte apparaat past in elke E27-aansluiting, 
zonder belemmering van aangrenzende stopcontacten.

•	 Uniforme versterker voor Z-wave netwerk
•	 Afmetingen (B / H / D): 4,4 x 4,4 x 6,9 cm
•	 Geschikt voor E27 aansluitingen
•	 Gewicht (excl. verpakking): 39 g

S-Z-FR-AEO-1-WT-EU
Versterker
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S-EO-KS-JD-1-WT-EU
Card schakelaar, wit incl. teksveld - batterijloos

Batterijloze radiografische schakelaar voor 
aanwezigheidsafhankelijke regeling, bijv. de verlichting 
of airconditioning in kamers. De schakelaar werkt 
zonder batterijen en zonder externe voeding.

Door kaart in schakelaar te steken genereert de 
geïntegreerde minidynamo voldoende elektrische 
energie op om een (EnOcean)-radiosignaal te 
genereren. Alle kaarten met EC-kaartformaat ~ 54 mm 
x 86 mm kunnen worden gebruikt.  Evenals vele kaarten 
van kaartgebaseerde toegangscontrolesystemen

•	 Afmetingen (B / H / D): 11,4 x 3,5 x 7,0 cm
•	 Energiegenerator: onderhoudsvrij,
•	 Elektrodynamische energiegenerator
•	 Bereik: circa 30 m in gebouwen
•	 Kaartformaat: 85,60 mm × 53,98 mm
•	 Behuizing: materiaal pc, kleur helder wit
•	 Gebuikstemperatuur omgeving : -25 - 65 ° C, bij  
      maximaal 85%rF, niet condenserend
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S-Z-FS-HA-1-WT-EU
Eenknops Afstandsbediening – werkt op batterijen

Deze eenknops afstandsbediening van Hank werkt 
op batterijen. Zij kan als extra aan/uit schakelaar voor 
de binnen de Casenio Smartapart systeen ingestelde 
situaties apart worden ingesteld.

Wilt u bijvoorbeeld eenvoudig alle verlichting in één 
ruimte uitschakelen, dan kunt u deze afstandsbediening 
daarvoor instellen. Of wilt u ‘s morgens met de geur 
van verse koffie naar de keuken gaan? Simpelweg 
koffieaparaat klaar maken en per druk op de knop in uw 
slaapkamer activeren.

Indien gewenst kan de knop ook op een centrale plaats 
aan de muur worden bevestigd. U hoeft hierbij niet te 
boren of te schroeven of een verbinding met het lichtnet 
te maken.  Eenvoudig met meegeleverde dubbelzijdig 
kwaliteitstape bevestigen volstaat. 

Hiermee kunt u verschillende apparaten of situaties 
binnen de Smartapart-oplossing bedienen.

•	 Stroomvoorziening:
•	 Micro USB 5V of batterij LIR2450 
•	 Batterij is inbegrepen
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S-EO-LS-JD-1-WT-EU
Dubbele (wand)schakelaar - batterijloos

Met de dubbele/2-knops wandschakelaar kunt u 
apparaten zoals lampen, jaloezieën of stopcontacten 
aansturen. Daarnaast is het ook mogelijk om met één 
druk op de knop situaties in het systeem te definiëren 
en te configureren

Indien gewenst kan de knop ook op een centrale plaats 
aan de muur worden bevestigd. U hoeft hierbij niet te 
boren of te schroeven of een verbinding met het lichtnet 
te maken.  Eenvoudig met meegeleverde dubbelzijdig 
kwaliteitstape bevestigen volstaat. 

Zo kunt u bijv. eenvoudig een lichtknop toevoegen die 
in de berging vergeten was.

•	 Afmetingen buitenframe ( B / H) : 8, 0 x 8, 0 cm 
•	 Afmetingen binnenframe  (B/ H) : 5,5 x 5,5 cm 
•	 Bereik: in gebouwen circa 30 meter
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S-EO-LS-JD-2-WT-EU
Enkelvoudige (wand)schakelaar - batterijloos

Met deze draadloze wandschakelaar kunt u apparaten 
zoals lampen, jaloezieën of stopcontacten aansturen. 
Daarnaast is het ook mogelijk om met één druk op 
de knop situaties in het systeem te definiëren en te 
configureren. 

De wandschakelaar wekt haar energie op d.m.v. 
radiografische impulsen en hoeft dus niet middels 
batterijen of het lichtnet haar energie op te wekken.

Kan overal worden gebruikt waar een extra schakelaar 
nodig is.

•	 Afmetingen buitenframe ( B / H) : 8, 0 x 8, 0 cm 
•	 Afmetingen binnenframe  (B/ H / D) 5,5 x 5,5 cm,  
      1, 5 cm 
•	 Bereik: in gebouwen circa 30 meter
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Deze intelligente adapterstekker kan de gekoppelde 
electrische apparaten schakelen en bewaken.

Hiermee kan zij makkelijk in het Casenio Smartapart 
systeem worden geïntegreerd en voor diverse scenario’s 
worden ingezet. Nooit meer vergeten strijkijzer uit te 
zetten, of koppel de mobiele airco aan en zorg dat het 
aangenaam in huis aanvoelt wanneer je thuiskomt. 

Dankzij de energiemeter weet je meteen waar de 
energievreters in huis zijn. 

•	 Maximale belasting: 2.500 W
•	 Energiemeetfunctie
•	 LED-ring toont verbruiksniveau
•	 Overbelastingswaarschuwing

S-Z-SD-FIB-1-WT-EU
Adapterstekker, inclusief prestatiemeting
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S-Z-SM-QUB-2-WT-EU
Intelligente 3-fasen meter

Toepasbaar voor een verscheidenheid aan 
automatiseringsscènes, die het leven comfotabeler 
maken. Zij meet continue de stroom en spanning in 
een 3-fasig netwerk. De ingebouwde microprocesser 
berekent daarbij het huidige en totaal vermogen, de PHI 
en reactieve energie, die momenteel gebruikt wordt.

De intelligente meter is zo ontworpen dat zij op een 
DIN-rail kan worden gemonteerd. Indien in het Casenio 
Smartapart systeem geïntegreerd kan het diverse relais 
aansturen alsook continue meten. 

•	 MID	gekalibreerd	en	gecertificeerd
•	 Contactcapaciteit:	2,5	...	16	(25)	qmm
•	 Meetingang
•	 Verbindingstype:	drie-fase	(4u)
•	 Referentiestroom	(Iref):	5	A
•	 Maximale	stroom	(Imax):	65	A.
•	 Minimale	stroom	(Imin):	0,25	A.
•	 Startstroom:	20	mA
•	 Spanning	(Un):	230	V	(±	15-20%)
•	 Stroomverbruik	Un:	<8	VA
•	 Nominale	frequentie	(fn):	50	en	60	Hz
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Veelzijdige en krachtige meter om energie in een 
wisselstroomnetwerk tot 65A te kunnen meten. Een 
ingebouwde microprocessor berekent de reactieve 
energie, het vermogen en de arbeidsfactor. 

De meter is zo ontworpen dat hij op een DIN-rail kan 
worden geplaatst. De meter meet constant de stroom 
en de huidige spanning in één AC-circuit. Hij berekent 
de huidige en het totaal vermogen, de arbeidsfactor PHI 
en de reactieve energie die momenteel gebruikt wordt. 

Indien in het Casenio Smartapart systeem geïntegreerd 
kan het diverse relais aansturen alsook continue meten.

•	 Contactcapaciteit:	1,5	...	16	(25)	qmm
•	 Meetingang
•	 Type	aansluiting:	een-fase	(1b)
•	 Referentiestroom	(Iref):	5	A
•	 Maximale	stroom	(Imax):	65	A.
•	 	Minimale	stroom	(Imin):	0,25	A.
•	 Startstroom:	20	mA
•	 Spanning	(Un):	230	V	(±	20%)
•	 Stroomverbruik	Un:	<2	W
•	 Nominale	frequentie	(fn):	50	en	60	Hz

S-Z-SM-QUB-1-WT-EU
Intelligente 1-fase meter



44 Productcatalogus | 2021

S-Z-JL-QUB-1-WT-EU
Jaloeziebesturing, inclusief energiemeetfunctie

De jaloeziebesturing schakeleenheid met 
energiemeetfunctie biedt via het Casenio Smartapart 
systeem extra comfort en veiligheid. Door deze 
jaloeziesturing binnen het system te integreren, opent 
en sluit u de jaloeziën in het vervolg automatisch via de 
tablet, (thuis)centrale of wandschakelaar.

Tevens kunt u in combinatie met het Casenio 
Smartapart systeem diverse (veiligheids)scenario’s 
voorprogrammeren. Bijvoorbeeld tijdslot waarop 
jaloeziën open of dicht gaan, of bij rookalarm de 
jaloeziën automatisch geopend worden.  

De jaloziebesturing is zo gemaakt dat zij in een 
conventionele wandschakelaar kan worden geplaatst. 
Tegelijkertijd geeft informatie over het stroomverbruik 
van uw aangesloten apparaten en fungeert ook als 
repeater voor Z-wave transmissie.

•	 Platste Z-Wave radiomodule voor inbouw installatie
•	 Energiemeting en repeaterfunctie
•	 Spanning: 110… 230 V, 50 Hz
•	 Stroomverbruik in stand-by: 0,4 W
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S-Z-SSW-FIB-1-BL-EU
Single Switch 2

Met de Single Switch 2 kunt u eenvoudig  bestaande 
elektrische installaties (bv. verlichting, ventilatie ...) in 
het Casenio Smartapart netwerk integreren.  Daarmee 
kan in het vervolg de installatie nog steeds met de reeds 
bestaande schakelaar opereren, echter tegelijkertijd 
ook binnen het Smartapart netwerk in smart home en/
of veiligheidsscenario’s worden ingezet. 

De compacte radiomodule kan eenvoudig in een 
wandcontactdoos achter de conventionele schakelaar 
worden geplaatst. De Single Switch 2 past in vrijwel 
alle vormen wandschakelaars (design, materiaal), mits 
deze voorzien is van een standaard installatiedoos met 
voldoende ruimte voor installatie.

•	 Radiomodule voor inbouwdozen
•	 Energiemeetfunctie
•	 Max. Belasting: 8A / 1840W, 100 ~ 240VAC, 50 / 60Hz
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S-Z-DSW-FIB-1-BL-EU
Double Switch 2

Met de Double Switch 2 kunt u eenvoudig  bestaande 
elektrische installaties (bv. verlichting, ventilatie ...) in 
het Casenio Smartapart netwerk integreren.  Daarmee 
kan in het vervolg de installatie nog steeds met de reeds 
bestaande schakelaar opereren, echter tegelijkertijd 
ook binnen het Smartapart netwerk in smart home en/
of veiligheidsscenario’s worden ingezet. 

De compacte radiomodule kan eenvoudig in een 
wandcontactdoos achter de conventionele schakelaar 
worden geplaatst. De Double Switch 2 past in vrijwel 
alle vormen wandschakelaars (design, materiaal), mits 
deze voorzien is van een standaard installatiedoos met 
voldoende ruimte voor installatie.

•	 Radiomodule voor inbouwdozen
•	 2 onafhankelijke relais
•	 Energiemeetfunctie
•	 Max. Belasting: 6,5 A / 1.500 W per kanaal, 10 A totaal,  
      100 ~ 240VAC, 50 / 60Hz
  



GEZONDHEIDSSENSOREN
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S-Z-NR-BEN-1-WT-EU
Armband personenalarm, met noodknop

De BeNext Panic Watch is een „one-button“ armband 
met noodknop, speciaal ontworpen voor noodsituaties. 
De oproep via de noodknop op de armband werkt als 
afstandsbediening binnen uw  Casenio Smartapart-
netwerk. 

Al naar gelang het door u gekozen scenario alarmeert 
het personenalarm, wanneer de knop wordt ingedrukt 
direct de naast omgeving, (mantel)zorgers of 
professionele alarmcentrales.

Deze 1-knops afstandsbediening  kan ook voor niet-
noodsituaties, bijvoorbeeld voor communicatie met 
een Smartapart-apparaat, voor in- / uitschakelen of 
dimmen van verlichting of het individueel bedienen 
van apparaten (bijv. garagedeur) dienen. E.e.a. al naar 
gelang de gekozen scenario’s en geplaatste sensoren/
actuatoren binnen het Casenio Smartapart netwerk. 

•	 Batterij: 1x CR2032 3V
•	 Levensduur batterij: > 1 jaar
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S-Z-NR-ELD-1-869-EU
Armband personenalarm, met noodknop (869 MHz)

Deze armbandzender is speciaal ontworpen en 
aangepast voor mensen met een zorgbehoefte.

De hulp-oproep vindt plaats d.m.v. het activeren middels 
de rode drukknop, welke direct verzending naar de 
thuiscentrale van Casenio verzendt, welke vervolgens 
weer direct de daarin geselecteerde contactgroepen 
en personen informeert. Dit personenalarm kan tevens 
in een overkoepelend systeem voor een externe 
alarmcentrale worden opgenomen.  

•	 Batterij: 1x CR2032 3V
•	 Levensduur batterij: 2 jaar
•	 Bereik: 250 m in buiten/ vrij veld. Binnen  
      minstens 30m
•	 Beschermingsklasse: IP 67
•	 Bedrijfstemperatuur: -20 ° C tot + 60 ° C
•	 Bediening: wordt verzonden zolang de knop wordt  
      ingedrukt
•	 Gewicht: 16 g (inclusief batterij, zonder polsbandje)
•	 Afmetingen: 3,8 x 4,6 x 1,4 cm
•	 Sluiting nikkelvrij
•	 Voor gebruik als noodoproep thuis
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S-Z-NR-CLI-1-RD-EU
Noodknop, rood

De noodoproep- / paniekknop is ontwikkeld zodat de 
gebruiker in geval van nood met één simpele druk op 
de knop hulp kan inroepen. 

In een kritieke situatie zoals een val, een acuut medisch 
probleem, brand of een inbraak kan de gebruiker snel 
de grote herkenbare knop bedienen en een alarm 
afgeven. De noodknop kan ook, desgewenst als stil 
alarm, in benzinestations, supermarkten, ziekenhuizen 
en andere gelegenheden waar medewerkers ‘s avonds 
doorwerken, worden toegepast. 

•	 Afmetingen (BxHxL): 8,2 x 3,2 x 8,2 cm
•	 IPX6: waterbestendigheidsklasse
•	 Batterij: CR 123A 3V lithium
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S-EO-MH-ELT-2-WT-EU
Mini handzender, wit

Deze mini-handzender werkt op basis van radiografische 
telegrammen, dus ook bij het indrukken van de toets 
is er geen batterij nodig. De zender stelt de gebruiker, 
met een druk op de knop in staat, om binnen het 
Casenio Smartapart netwerk, verschillende situaties of 
apparaten te bedienen. 

Configureer de schakelaar en gebruik het als draagbare 
variant voor het openen/sluiten van garagedeuren, 
in-/uitschakelen van buitenverlichting, of bedien de 
jaloeziën voortaan vanuit uw luie stoel. 

•	 Afmetingen (BxHxD): 4,3 x 4,3 x 1,6 cm
•	 Gewicht (excl. verpakking): 30 gram
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S-EO-MH-ELT-1-WR-EU
Minihandzender, wit/rood

Deze mini-handzender werkt op basis van radiografische 
telegrammen, dus ook bij het indrukken van de toets 
is er geen batterij nodig. De zender stelt de gebruiker, 
met een druk op de knop in staat, om binnen het 
Casenio Smartapart netwerk, verschillende situaties of 
apparaten te bedienen. 

Configureer de schakelaar en gebruik het als draagbare 
variant voor het openen/sluiten van garagedeuren, 
in-/uitschakelen van buitenverlichting, of bedien de 
jaloeziën voortaan vanuit uw luie stoel.  

•	 Afmetingen (BxHxD): 4,3 x 4,3 x 1,6 cm
•	 Gewicht (excl. verpakking): 30 gram



2021 | Productcatalogus 53

S-EO-ZS-EL-1-WT-EU
Wandschakelaar, trekkoord - batterijloos

De robuuste, spatwaterdichte behuizing maakt gebruik 
op elk moment en in elke kamer in huis mogelijk. 
Eenvoudige, gebruiksvriendelijke bediening, alarm 
gaat direct af door aan het koord te trekken. De 
batterijloze schakelaar genereert de energie door de 
radiotelegrammen zelf, dus geen aansluitkabel nodig 
en geen stand-by verlies. 

Het koord kan op iedere gewenste lengte worden 
ingekort, door de rode of grijze hendel te duwen en vast 
te zetten met een dubbele knoop. 

De trekschakelaar werkt op iedere locatie, zelfs bij 
plafondbevestiging

•	 Afmetingen (BxHxL): 8,4 x 8,4 x 2,4 cm
•	 Gewicht (excl. verpakking): 122 gram
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S-BLE-BD-MED-2-WT-EU
Bloeddrukmeter, inclusief polsmanchet

Volautomatische, electronische bloeddrukmeter voor 
thuis. Het is een non-invasief bloeddruk-meetsysteem 
voor het meten van de diastolische en systolische 
bloeddruk van de pols bij volwassenen. De meting vind 
plaats d.m.v. oscillometrische techniek door het plaatsen 
van de manchet om de pols. Bruikbare manchetomtrek 
13,5 – 21,5 cm.

De gegevens van de meting worden naar de Casenio 
Smartapart (thuis)centrale gestuurd, welke desgewenst 
een informatie of alarm naar derden (mantel)zorger, 
arts, familielid) kan activeren, wanneer dit als scenario 
door de gebruiker zo is gewenst en ingesteld. 

Tegelijkertijd zijn de metingen en waarden, 
herinneringen op het tablet in te lezen.

•	 Afmeting (bxhxd): ca. 8,0 x 6,5 x 13,2 cm
•	  Meetmethode: oscillometrisch
•	 Gegevensoverdracht: Bluetooth
•	 Voeding: 3,7 V / 420 mAh via ingebouwde accu,  
  laadstroom 5V = / 1A via Mini USB-kabel, met  
      stroomadapter: 100-240V ~, 50-60 Hz, 0,18 A.
•	 Gewicht (excl. verpakking) : circa 100 g



2021 | Productcatalogus 55

S-BLE-BZ-MED-1-GY-EU
Bloedglucosemeter mg/dl inclusief stickset

De MediTouch® 2 bloedglucosemeter wordt 
inclusief teststrips,  gebaseerd op een verbeterde 
enzymsamenstelling (GDH-FAD), welke specifiek op 
glucose reageert. Hiermee worden verstoringen door 
met andere stoffen tot een minimum beperkt. Tevens 
beschikt de meter over een ondervullingsdetectie, 
die meting bij een te kleine bloedafgifte verhindert. 
Hiermee is de MediTouch® 2 nog nauwkeuriger en 
verhoogt hiermee ook uw gevoel van veiligheid. 

De gegevens van de meting worden naar de Casenio 
Smartapart (thuis)centrale gestuurd, welke desgewenst 
een informatie of alarm naar derden (mantel)zorger, 
arts, familielid) kan activeren, wanneer dit als scenario 
door de gebruiker zo is gewenst en ingesteld. 

Tegelijkertijd zijn de metingen en waarden, 
herinneringen op het tablet in te lezen. 

•	 Afmeting (bxhxd): ca. 5,0 x 9,8 x 1,1 cm
•	 Meetmethode: elektrochemisch
•	 Biosensortechnologie
•	 Meetbereik: 1,1 - 35,0 mmol / L
•	 Meettijd: ongeveer 5 seconden
•	 Batterijen: 2 x 3V CR 2032 lithiumbatterijen
•	 Afmetingen display: ca. 3,7 x 5,6 cm
•	 Gewicht (excl. verpakking): ca. 47 g zonder batterijen
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S-BLE-BZ-MED-1-GY-EU

Bedbeliggingssensor 
(herkenning van beligging, vocht)

De bedbeliggingssenor detecteert op basis van de 
sensoren, of het bed belegen wordt. Bovendien kunnen 
vochtafgifte of lichaamsvloeistoffen herkend en als 
onafhankelijk alarm naar derden geactiveerd worden.

Het systeem waakt hiermee op afstand over een 
optimale huidomstandigheid, registreert vocht- en 
urineverlies en vermindert het risico van weglopen.

•	 Afmeting (B x Ll): ca. 64 x 100 cm
•	 Wateropname: tot 700 ml / m²
•	 Trigger hoeveelheid: 10 ml
•	 Min. lichaamsgewicht voor aanwezigheidsdetectie:  
      45 kg
•	 Voeding: 3xAA Mignon-batterijen
•	 Vermogen: 1,3 mW
•	 Beschermingsgraad: IP40
•	 Omgevingstemperatuur: 0 tot + 55 ° C
•	 Gewicht (excl. verpakking): ongeveer 250 g



ACCESSOIRES
Om optimaal gebruik te maken van het Casenio systeem, kunt u kiezen uit diverse handige accessoires.   

De huidige lijn aan accessoires betreffen diverse tabletstandaards of -inbouwramen. 

Wanneer u de tablet als dé interface voor uw Casenio Smartapart netwerk kiest, dan bieden wij met deze 
accessoires tevens de mogelijkheid om te bepalen hoe en op welke wijze u de tablet het handigste kunt 

gebruiken.
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S-Z-TA-ST1-EU
Verstelbare tabletstandaard

Deze verstelbare tabletstandaard heeft een licht, 
compact en “ingeklapt” ontwerp. Het kan eenvoudig in 
verschillende hoeken gezet worden. De tablethouder 
met rubberen kussentjes beschermt uw toestel tegen 
krassen en glijden. 

De antislip rubberen coating onder de voet zorgt voor 
een stevige verbinding met het oppervlak en beschermt 
deze tegelijk tegen krassen.

•	 Afmeting (BxHxL): 12 x 10,7 x 2 cm
•	 Gewicht (excl. verpakking): 159 gram
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S-Z-TA-ST2-EU
Standaard voor tablet, multi

Door het lage zwaartepunt en breed genoeg voor 
stabiele plaatsing. De schaal met  kunststof  en rubberen 
pads houden de tablet op de plaats en voorkomen 
krassen.

De standaard is gemaakt van een aluminium legering, 
heeft een gladde rand en is licht van gewicht

•	 Afmetingen (BxHxL): 14 x 15 x 12 cm
•	 Gewicht (excl. verpakking) : 118 g
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S-ZUB-SG-WT-EU

TabLines TSG050E beschermende tabletbehuizing,
voor opbouw  t.b.v. Samsung Tab A 10.1 (materiaal roestvrij staal)

Elegante en strakke tabletbehuizing van TabLines. 
Gemaakt uit hoogwaardig staal, welke de tablet in 
openbare ruimten of bij inbouw in een privéwoning 
optimaal beschermt. 

Door haar innovatieve ontwerp beschermt de behuizing 
tegen onbevoegde personen. Diefstalbeveiliging 
middels speciale veiligheidsschroef. De behuizing 
kan direkt aan de wand of middels VESA compatibele 
montagesystemen op de wand worden geschroefd. 

•			Kleur:	roestvrij	staal
•							Stiftopening	voor	de	aan	/	uit-knoppen	ter	voorkoming	 
    van ongeoorloofde bediening
•	 VESA-standaard	 100x100	 mm	 voor	 optinele	 
  bevestiging van de behuizing middels gangbare  
      VESA-bevestigingen
•			Kabeldoorvoer	aan	de	achterzijde	behuizing	(voeding	 
    niet inbegrepen in verpakking)
•			Wordt	exclusief	tablet	geleverd	
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S-ZUB-UPN-STS-EU

TecLines TNT001 wandinbouw USB-voeding/ 
adapter voor wandmontage voor tablets (tabletvoeding)

De TecLines TNT001 is een kleine voeding voor tablets. 
Deze powerpack is weggewerkt in een montagedoos 
achter de tablet. De tablet is verbonden met een usb-
oplaadkabel en wordt continu opgeladen terwijl het 
zich in het tabletframe bevindt.

Let op: Dit product betref alleen de TecLine voeding, 
inclusief oplader.

Voor een complete beugel benodigd u tevens een 
Tabline behuizing (TWE of TSG), een laadkabel en een 
inbouw stopcontact. 

•	 Afmetingen (BxHxL): 5,0 x 3,0 x 5,0 cm
•	 Inclusief stekker
•	 Kabellengte 58 cm
•	 Kleur zwart
•	 Aansluiting: USB
•	 Invoer: 50 / 60Hz, 0,13-0,07A, 100-240V
•	 Uitgangsvermogen: 5V, 1A, 5W
•	 Geschikt voor een hollewand-doos
•	 Geschikt voor TabLines TSG tablet beschermende  
      behuizing (niet inbegrepen)
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BEGRIPPENLIJST

Casenio  Duitse ontwikkelaar en aanbieder van informatie- en communicatie- systemen, specifiek  
  ontwikkeld voor toepassingen die langer comfortabel en veilig zelfstandig leven  
  mogelijk maken

(Thuis)centrale De Casenio Smartapart 3.0 (thuis)centrale, incl. noodoproep is als locale databankt, dé schakel 
  tussen het datacenter, sensoren op locatie en de tablet. Het is het hart van iedere Casenio oplossing  
  en is modulair uitbreidbaar. Geeft haar informatie aan gebruiker door via tablet, webapplicatie-/ 
  internet, of app. 

Databeveiliging Alle informatie is informatie van de gebruiker. Volgens de strengste Duitse veiligheidsnormen  
  heeft noch Casenio, noch anderen dan u, of door u anderen die geautoriseerd zijn,  
  toegang tot uw data.

Datacenter Volledig aan alle privacy wetgevingen voldoend datacenter van Casenio in Berlijn. Hier wordt  
  informatie ontvangen, gekoppeld en verzonden. 

EnOcean  Pionier in de digitalisering /IoT (Internet of Things) van onze wereld. EnOcean produceert  
  al bijna 20 jaar onderhoudsvrije draadloze schakelaars en sensoren, die hun energie halen uit  
  de omgeving, beweging, licht of temperatuur, gebaseerd op open standaarden (EnOcean,  
  Zigbee en Bluetooth®).

Geintegreerd Casenio werkt met technologiepartners voor toepassingen en communicatie tussen de Casenio  
  Smartapart (thuis)centrale en de sensoren, actoren etc. In het technologiecentrum van Casenio  
  worden de sensoren voor iedere (thuis)centrale individueel en uniek geconfigureerd. Hierdoor  
  heeft u 100% zekerheid dat niemand anders dan u en degenen die u mogelijk, nu of in de  
  toekomst, machtigt data uit uw systeem kan genereren.

  Het plaatsen en integreren van andere dan door Casenio in deze catalogus aangeboden  
  sensoren en/of overige hardware etc. binnen uw Casenio systeem, is dan ook niet mogelijk.  
  
  V.w.b. latere uitbreiding zal bij uw bestelling a.d.h.v. de specifiek aan u toebedeelde (beveiligings) 
  protocollen, het gekozen product in het datacenter worden geconfigueerd. U ontvangt dan ook  
  een product wat alleen door en voor uw systeem kan worden toegepast. Dit biedt enerzijds  
  gemak (u hoeft niets te configureren, het systeem herkent de toevoeging) en veiligheid (niemand  
  anders heeft hetzelfde protocol) 
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Levering  Ten einde de veiligheid en privacy van afnemers van het Casenio systeem te garanderen,  
  kunnen de producten uitsluitend door Casenio rechtstreeks of via geselecteerde resellers  
  geleverd worden. (zie tevens ‘geintegreerd) 

Netwerk  Casenio centrale kan naar keuze zowel binnen (Wifi) netwerk worden geintegreerd of via eigen  
  SIM verbinding met het datacenter gekoppeld worden.

Protocollen Versleutelde, beveiligde data berichten tussen sensoren, centrale en datacenter en v.v.

Schaalbaar Het Casenio systeem is volledig toekomstproof. Door continue verdere ontwikkeling van  
  haar module, welke het meten, controleren en acteren in voorkomende situaties zal handlen,  
  alsmede door samenwerking met diverse technologiepartners en open standaarden, zal het  
  systeem in de toekomst altijd aanpasbaar zijn.

Scenario’s Van te voren en altijd weer door gebruiker aanpasbare acties, welke door het systeem bewaakt,  
  of uitgevoerd moeten worden. Via deze scenario’s stuurt u de sensoren, welke vervolgens bij  
  afwijkingen van de scenario’s actief het systeem en gebruiker informeren, of automatisch acties  
  uitvoeren. 
	 	 •			Bijvoorbeeld	scenario	“meet	aanwezigheid	in	kamer”	+	wanneer	beweging	‘geef	alarm”	
	 	 •			Bijvoorbeeld	scenario		“sluit	watertoevoer	af	bij	waterdetectie”	enz.
	 	 •	 	 Bijvoorbeeld	 scenario	“schakel	 airconditioning	 in	wanneer	 temperatuur	 in	 kamer	 boven	 24	 
      graden is.

  O.b.v. de gekozen combinatie van centrale en sensoren/actuatoren kiest de gebruiker via  
  eenvoudig menu de voor zijn/haar toepassing beste scenario’s.

SIM-kaart  Centrale kan naar keuze via directe verbinding middels SIM-kaart functioneren. Hierom niet  
  noodzakelijk om centrale in een (openbaar) Wifi netwerk te verbinden.

VESA  Non-profitorganisatie opgericht om o.a. standaarden voor PC’s, werkstations en randapparatuur  
  vast te stellen en te bewaken.  Meer in het bijzonder staat VESA voor een universele maat die  
  wordt aangehouden door bovengenoemde sector. Een VESA maat staat voor een vastgestelde  
  afstand tussen de bevestigingspunten.  Zij zorgt ervoor dat u met deze maat een tablet kan  
  voorzien van bijvoorbeeld een behuizing of beugel met het juiste VESA formaat.
 
Z-wave  Wereldwijd standaard protocol voor draadloze communicatie voor voornamelijk domotica  
  oplossingen. Het netwerk maakt dat gebruik van energiezuinige radiogolven om van apparaat  
  naar apparaat te communiceren. Casenio is partner van de Z-wave alliance. 
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