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Thuiscentrale & tablet

Een Casenio set bestaat uit een thuiscentrale, sensoren en – optioneel – een tablet. De keuze van de sensoren wordt
bepaald aan de hand van de te meten situaties, welke dienen te worden herkend. Data uitwisseling zowel via een
radio-, alsook een WLAN-verbinding mogelijk
Thuiscentrale wordt na betaling, geleverd inclusief:
• GRATIS app
• GRATIS gebruik van het online Casenio-portaal
• Onbegrensde App- en email-notificaties
• Omwisseling binnen 5 werkdagen
• Ontvangst tot 300 foto’s maandelijks voor fotoalbum functie (indien in gebruik)
• Radioprotocollen: Z-Wave, Enocean, Bluetooth, WLAN
• Extra kosten bij aanschaf van telefoonkaart € 69,00 p.stuk/thuiscentrale
WLAN (Samsung) tablet, inclusief:
• Pre-installatie van tablet door Casenio
• Installate & inrichting MDM Mobile Device
Management
• OEM aanpassing (indien gevraagd)

•
•
•

Installatie Casenio App
Verbinding met de individuele thuiscentrale
Centraal gestuurde updates
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Thuiscentrale 3.0,
Incl. gebruiks- en onderhoudskosten voor de periode van 24
maanden. Daarna bedragen de kosten voor gebruik- en
onderhoud € 99,00 per jaar excl. BTW.
Thuiscentrale 3.0 - lifetime free
Incl. gebruiks- en onderhoudskosten voor gehele periode van
systeemgebruik
Thuiscentrale 3.0 HNR (incl.noodoproepfunctie)
Incl. gebruiks- en onderhoudskosten voor de periode van 24
maanden. Daarna bedragen de kosten voor gebruik- en
onderhoud € 99,00 per jaar excl. BTW.
Thuiscentrale 3.0 HNR (incl. noodoproepfunctie) - lifetime free
Incl. gebruiks- en onderhoudskosten voor gehele periode van
systeemgebruik
10" Samsung WLAN/WIFI-Tablet- TAB A , incl. sturing/verbinding software Casenio centrale, beveiliging tegen
ongewenste overige software etc. (zie boven). Incl. aansluitsnoer. Geschikt voor WLAN/WIFI of inbelverbinding.
10" Samsung WLAN/WIFI-Tablet- TAB A INCL. Videotelefonie, fotoalbum, ontvangen van herrineringen/
afspraken, gratis app. etc.
Incl. sturing-/verbinding software Casenio centrale, beveiliging
tegen ongewenste overige software, (zie boven). Incl
aansluitsnoer. WIFI verbinding wordt geadviseerd vanwege
hogere dataverbindingseisen m.b.t. videotelefonie.
Casenio Smartapp
App om via smartphone de (thuis)centrale te bedienen. Dit
naast de mogelijkheid dit via internetverbinding, vast
computer/laptop, tablet of SMS te doen

Artikelnummer

HZ-L-V30-EU

HZ-L-V30-AI-EU

Prijs excl. BTW1

€ 749,00

€ 999,00

HZ-L-V30H-EU
€ 799,00
HZ-L-V30H-EU AI

€ 1.059,00

HZ-PF-SAM-10-EU-BL
€ 349,00

TAB-10-VT-WT-EU
€ 399,00

Te downloaden bij Apple
Store en Google Play
store

Vermelde adviesprijzen zijn per stuk en excl. BTW (tenzij anders vermeld). Wijzigingen voorbehouden
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Voor projecten en inzet voor systeempartners, bestaat de mogelijkheid om alle toepassingen in het Corporate
design van de projectpartners te leveren om hiermee een eigen product/eigen identiteit te kunnen aanbieden.

White Label moduels

White Label HomeApp
• Aanpassing kleuren, logo &
contactdata
Tevens inclusief.:
• InfoService voor de verzending
van mededelingen/berichten aan
de centrale(s)
• Overzicht van alle open alarmen
(bijv. voor concierge)

White Label compleet
• HomeApp – aanpassing kleuren, logo & contactdata,
Toepassing individuele functies (in zoverre meegenomen in
opdracht)
• SmartApp – eigen App in AppStore/Playstore incl. aanpassing
kleuren, logo & contactdata
• WebApp – aanpassing kleuren, Logo & Contactdata, Keuze uit
aanmeldt-URL bijv. https://smarthome.klantnaam.nl
• Eigen informatieteksten in Apps & SMS
• Informatieservice voor het verzenden van mededelingen aan
de thuiscentrales met keuze van aanmeldt-URLs.
• Overzicht van alle open alarmen (bijv. voor concierge) met
keuze uit aanmeldt-URL.
• Blackboard/infopanel voor huismedelingen (activiteiten,
meldingen infrastructuur/diensten/services etc.)
• Integratie van diensten door derden (taxi-services,
maaltijdbezorgers, kappers aan huis etc.)
• Gebruikershandboek in eigen design

Artikelomschrijving

Adviesprijs1

white-label-homeapp

Op aanvraag

9 White Label compleet

white-label-compleet

Op aanvraag

Sensoren

8 White Label HomeApp

Sensoren, inclusief:
•
•
•

Activering van de sensoren
Herkenning door de individuelle thuiscentrale
Toekenning interne ID

Artikelomschrijving
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Artikelnummer

•
•
•

Functietest
Opstelling van een systeem backup
Verpakt inclusief batterijbeveiliging (indien van
toepassing)
Artikelnummer

Adviesprijs1

10 Bedinzet Wisbi, incl. zender

S-Z-BS-TEX-BL-EU

359,00

11 Bedinzet Wisbi, excl. zender

S-Z-BS-TEX-ES-BL-EU

129,00

12 Bloeddrukmeter, inclusief polsmanchet

S-BLE-BD-MED-2-WT-EU

€ 75,00

13 Bloedglucosemeter mg/dl inclusief stickset

S-BLE-BZ-MED-1-GY-EU

€ 35,00

14 CO-(koolmonoxide)meter

S-Z-GS-POP-1-WT-EU

€ 129,00

15 Electronische batterijloze raamkruk

S-EO-FE-HOP-1-WT-EU

€ 149,50

16 Electronische batterijloze raamkruk

S-EO-FE-HOP-2-WT-EU

€ 136,50

Vermelde adviesprijzen zijn per stuk en excl. BTW (tenzij anders vermeld). Wijzigingen voorbehouden
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Artikelnummer

17 Versterker ter verhoging van zendbereik (Z-wave)

S-Z-FR-AEO-1-WT-EU

€ 55,50

18 Radiografische schakelaar Hank

S-Z-FS-HA-1-WT-EU

€ 49,50

19 Draadloos stopcontact, inclusief stroommeetfunctie

S-Z-SD-POP-1-WT-EU

€ 49,50

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

S-EO-SD-JD-1-WT-EU

€ 149,00

21 Radiothermostaat, batterijloos met manuele bediening

S-EO-HS-IO-1-WT-EU

€ 149,00

22 Radiatorthermostaat, inclusief tempertuurmeting

S-Z-HT-EUR-2-WT-EU

€ 69,00

S-Z-HA-CAS-1-GY-EU

€ 219,00

24 Armband personenalarm, met noodknop

S-Z-NR-BEN-1-WT-EU

€ 59,00

25 Binnensirene, incl. backup batterij

S-Z-AS-AEO-1-WT-EU

€ 75,00

26 Card schakelaar, wit incl. teksveld - batterijloos

S-EO-KS-JD-1-WT-EU

€ 79,00

27 LED-lichtbron, meerkleurig (RGB), E27 fitting

S-Z-RGB-AEO-AL-EU

€ 69,50

28 LED-lichtbron, dimbaar, E27 fitting

S-Z-LED-DOM-1-WT-EU

€ 49,00

23

Schakelaar van fornuis/kookplaat, incl. vermogensmeting
3 x 16A

29 Luchtkwaliteitsensor incl. Temperatuur en vochtigheidsmeting S-Z-LS-ELT-1-WT-EU

1

Adviesprijs1

€ 149,00

30 Multisensor 1 (deur, beweging, helderheid, temperatuur)

S-Z-MS-PHI-2-WT-EU

€ 6950

31 Multisensor 2 (beweging, helderheid, temperatuur)

S-Z-MS-PHI-1-WT-EU

€ 59,50

32 Multisensor 3 (temp., luchtvochtigheid, overstroming)

S-Z-MS-PHI-3-WT-EU

€ 79,50

33 Multisensor 5 (temperatuur, Luchtvochtigheid)

S-Z-MS-PHI-5-WT-EU

€ 69,50

34 Multisensor 7 (beweging, helderheid) batterijloos

S-EO-MS-JD-7-WT-EU

€ 139,00

35 Mini-handszender wit

S-EO-MH-ELT-2-WT-EU

€ 57,50

36 Mini-handzender wit/rood

S-EO-MH-ELT-1-WR-EU

€ 67,50

37 Noodknop, rood

S-Z-NR-CLI-1-RD-EU

€ 79,00

38 Rookmelder inclusief temperatuurmeting

S-Z-RM-FIB-1-WT-EU

€ 79,00

39 Rookmelder, inclusief 10-jaar longlife batterij

S-Z-RM-POP-2-WT-EU

€ 99,50

40 Rookmelder, inclusief binnensirene (netwerk mogelijk)

S-Z-RM-POP-1-WT-EU

€ 79,00

Vermelde adviesprijzen zijn per stuk en excl. BTW (tenzij anders vermeld). Wijzigingen voorbehouden
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Artikelnummer

Adviesprijs1

41 Temperatuursensor incl. display en richtwaarde aanpassing

S-Z-TS-DAN-1-WT-EU

€ 119,00

42 Deur- en raamsensor

S-Z-TF-FIB-1-WT-EU

€ 59,00

43 Deur – en raamsensor, batterijloos

S-EO-TF-PO-1-WT-EU

€ 89,00

44 Dubbele (wand)schakelaar – op batterijen

S-Z-LS-NOD-1-WT-EU

€ 69,00

45 Dubbele (wand)schakelaar – batterijloos

S-EO-LS-JD-1-WT-EU

€ 89,00

46 Enkelvoudige (wand)schakelaar – op batterijen

S-Z-LS-POP-1-WT-EU

€ 64,50

47 Enkelvoudige (wand)schakelaar - batterijloos

S-EO-LS-JD-2-WT-EU

€ 59,00

48 Wandschakelaar, trekkoord - batterijloos

S-EO-ZS-EL-1-WT-EU

€ 99,00

49 Waterdetector/overstromingssensor, inclusief sirene

S-Z-WM-POP-1-WT-EU

€ 59,50

S-Z-WM-FIB-1-WT-EU

€ 69,00

51 Adapterstekker, inclusief prestatiemeting

S-Z-SD-FIB-1-WT-EU

€ 79,00

52 Intelligente 3-fasen meter

S-Z-SM-QUB-2-WT-EU

€ 199,50

53 Intelligente 1-fase meter

S-Z-SM-QUB-1-WT-EU

€ 149,00

54 Jaloziebesturing, inclusief energiemeetfunctie

S-Z-JL-QUB-1-WT-EU

€ 79,00

55 Single Switch 2

S-Z-SSW-FIB-1-BL-EU

€ 74,50

56 Double Switch 2

S-Z-DSW-FIB-1-BL-EU

€ 84,50

S-Z-NR-ELD-1-869-EU

€ 99,00

50

Watersensor incl. overstromingssensor en temperatuurmeting

Voor noodoproepcentrale

Accessoires

57 casenio armbandzender (869 MHz) voor noodoproep

Naast tabletstandaards en -inbouwramen bieden wij tevens ook vervangende batterijen voor de verschillende
sensoren aan.

Artikelomschrijving

Adviesprijs1

58 Verstelbare tabletstandaard

S-Z-TA-ST1-EU

€ 19,95

59 Standaard voor tablet, multi

S-Z-TA-ST2-EU

€ 37,50

60

1

Artikelnummer

TabLines TSG050W beschermende tabletbehuizing in
edelstaal, voor opbouw

S-ZUB-SG-WT-EU

Vermelde adviesprijzen zijn per stuk en excl. BTW (tenzij anders vermeld). Wijzigingen voorbehouden

€ 229,00
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TecLines TNT001 wandinbouw USB-voeding / adapter voor
wandmontage voor tablets (tabletvoeding)

S-ZUB-UPN-STS-EU

SMS-belbundel, indien niet gekozen wordt voor verbinding
via WIFI *
- Beltegoed bundel 50 eenheden
- Beltegoed bundel 100 eenheden
62
- Beltegoed bundel 200 eenheden

€ 109,00

€ 17,95*
€ 32,50*
€ 49,50*

Casenio maakt gebruikt van het T-Mobile netwerk
*prijzen belbundels zijn inclusief BTW

Naast de mogelijkheid van het naar eigen toepassing compleet op te bouwen casenio systeem, bieden wij
tevens kant-en-klare pakketten aan, juist voor veelvoorkomende toepassingen.
Hiermee kunt u snel en op basis van onze jarenlange ervaring, voor deze veel voorkomende situaties een
goede uitgangspositie bieden voor het monitoren van woning en bewoner.

Pakketten

Uiteraard zijn ook deze pakketten altijd later eenvoudig uitbreidbaar en kunt u alsnog een compleet, op uw
specifieke zorg- of comfortbehoefte, systeem bewerkstelligen.
U kunt de thuiscentrale via SMS, internet of de gratis Smart App instellen, bedienen en volgen. Voor optimaal
gebruiksgemak adviseren wij ook bij de pakketten, de aanschaf van de Samsung Tablet.
In de uitgebreide pakketen is de Samsung tablet, inclusief de video-/beeldtelefonie module, inbegrepen.
Artikelomschrijving

Artikelnummer

Adviesprijs1

Pakket Noodoproep, bestaande uit:
P.01

-

1 x thuiscentrale casenio 3.0 HNR, incl. noodoproep
1 x alarmknop armband
2 x alarmknop rood

HZ-L-V30H-EU
S-Z-NR-BEN-1-WT-EU
S-Z-NR-CLI-1-RD-EU

€ 999,00

Pakket Oogje in het zeil, bestaande uit:

P.02

-

1 x thuiscentrale casenio 3.0 HNR, incl. noodoproep
1 x multisensor 1 (deur, beweging, licht,
temperatuur)
1 x multisensor 2 (beweging, licht, temperatuur)
1 x slimme stekker met vermogensmeting

HZ-L-V30H-EU
€ 999,00
S-Z-MS-PHI-2-WT-EU
S-Z-MS-PHI-1-WT-EU
S-Z-SD-TKB-1-WT-EU

Pakket veilig wonen, bestaande uit:

P.03

1

-

1 x thuiscentrale casenio 3.0 HNR, incl. noodoproep
1 x alarmknop armband
2 x alarmknop rood
1 x multisensor 1 (deur, beweging, licht,
temperatuur)

HZ-L-V30H-EU
S-Z-NR-BEN-1-WT-EU
S-Z-NR-CLI-1-RD-EU
S-Z-MS-PHI-2-WT-EU

Vermelde adviesprijzen zijn per stuk en excl. BTW (tenzij anders vermeld). Wijzigingen voorbehouden

€ 1.399,00
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2 x Rookmelder inclusief temperatuurmeeting (geen S-Z-RM-FIB-1-WT-EU
netwerk nodig)
1 x CO-melder
S-Z-GS-POP-1-WT-EU
1 x Watermelder vloedsensor inclusief sirene
S-Z-WM-POP-1-WT-EU

Artikelomschrijving

Artikelnummer

Adviesprijs1

Pakket geheugensteun uitgebreid, bestaande uit:
-

1 x thuiscentrale casenio 3.0 HNR, incl. noodoproep
1 x Samsung WLAN tablet 10“, incl. video telefonie
module en stroomkabel
2 x deur-/raamsensor met temperatuurmeting
1 x wandschakelaar, dubbel batterijloos
2 x LED lamp wit dimbaar (RGB) E27
1 x Multisensor 2 (beweging, licht, temperatuur)
1 x slimme stekker met vermogensmeetfunctie
1 x Thermostaat inclusief temperatuurmeeting

P.04 -

HZ-L-V30H-EU
TAB-10-VT-WT-EU
S-Z-TF-FIB-1-WT-EU
S-Z-LS-JD-1-WT-EU
S-Z-LED-DOM-1-WT-EU
S-Z-MS-PHI-1-WT-EU
S-Z-SD-TKB-1-WT-EU
S-Z-HT-EUR-2-WT-EU

€ 1.599,00

Pakket dwalen, bestaande uit:
P.05 -

1 x thuiscentrale casenio 3.0 HNR, incl. noodoproep
1 x Multisensor 2 (beweging, licht, temperatuur)
2 x deur-/raamsensor met temperatuurmeting

HZ-L-V30H-EU
S-Z-MS-PHI-1-WT-EU
S-Z-TF-FIB-1-WT-EU

€ 959,00

Pakket zorg & communicatie uitgebreid bestaande uit:
-

1 x thuiscentrale casenio 3.0 HNR, incl. noodoproep
1 x Samsung WLAN tablet 10“, incl. video-telefonie
module en stroomkabel
1 x Multisensor 2 (beweging, licht, temperatuur)
2 x deur-/raamsensor met temperatuurmeting
1 x bedbeliggingsensor Wisbi – excl zender
2 x rookmelder, incl. temperatuurmeting (geen
netwerk nodig)
1 x CO melder

P.05 -

HZ-L-V30H-EU
TAB-10-VT-WT-EU
S-Z-MS-PHI-1-WT-EU
S-Z-TF-FIB-1-WT-EU
S-Z-BS-TEX-ES-BL-EU
S-Z-RM-FIB-1-WT-EU

€ 1.699,00

S-Z-GS-POP-1-WT-EU

Pakket gemak & comfort uitgebreid, bestaande uit:
P.06

-

1 x thuiscentrale casenio 3.0 HNR, incl. noodoproep
1 x Samsung WLAN tablet 10“, incl. video-telefonie
module en stroomkabel
2 x Multisensor 2 (beweging, licht, temperatuur)
2 x LED lichtbron meerkleurig dimbaar (RGB)
1 x slimme stekker met vermogensmeetfunctie
1 x Thermostaat inclusief temperatuurmeeting
1 x 1 Wandschakelaar dubbel, batterijloos

Pakket videocommunicatie, bestaande uit:
P.06
- 1 x Samsung WLAN tablet 10“, incl. video-telefonie
module en stroomkabel
1

HZ-L-V30H-EU
TAB-10-VT-WT-EU
S-Z-MS-PHI-1-WT-EU
S-Z-RGB-AEO-AL-EU
S-Z-HT-EUR-2-WT-EU
S-Z-LS-JD-1-WT-EU
S-EO-LS-JD-1-WT-EU

TAB-10-VT-WT-EU

Vermelde adviesprijzen zijn per stuk en excl. BTW (tenzij anders vermeld). Wijzigingen voorbehouden
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€ 399,00
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Pakket gezondheid, bestaande uit
P.07 -

1 x thuiscentrale casenio 3.0 HNR, incl. noodoproep
1 x Samsung WLAN tablet 10“, incl. stroomkabel
1 x Bloeddrukmeter met polsmanchet
1 x Bloedglucosemeter mg / dl inclusief stickset
1 x luchtkwalliteitsmeter, incl. temperatuur- en
vochtigheidsmeting

HZ-L-V30H-EU
HZ-PF-SAM-10-EU-BL
S-BLE-BD-MED-2-WT-EU
S-BLE-BZ-MED-1-GY-EU
S-Z-LS-ELT-1-WT-EU
Leverbaar vanaf 1 najaar 2021

1

Vermelde adviesprijzen zijn per stuk en excl. BTW (tenzij anders vermeld). Wijzigingen voorbehouden
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