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SIGNAALOVERDRACHT 
SIGNALEN 

infrarood IR 

• IR vaste codes 

• IR lerend 

 

• gekend om multimedia te bedienen 

• soms ook gebruikt om elektrische toestellen te bedienen 

 

• niet door muren 

• vereist zichtlijn 

 

 

 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

radiogolven RF 

• merkgebonden protocol  

• enkel compatibel met zelfde merk 

• vb. Coco 

 

• standaardprotocol 

• compatibel met producten van andere producenten 

• vb. z-wave 

 

• gebruikt om elektrische toestellen te bedienen 

 

• door muren 

• goedkope ontvangers 

• gemakkelijk op te zetten 

 

 

 

 

 

SIGNAALOVERDRACHT 
SIGNALEN 
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wifi 

• standaard in mobiele multimedia 

 

• gebruikt als tussenschakel (wordt omgezet naar IR/RF) 

• gebruikt om met IP-toestellen te communiceren (vb. IP-
webcam) 

 

• door muren 

• netwerk moet geactiveerd zijn 

 

 

 

 

SIGNAALOVERDRACHT 
SIGNALEN 
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bluetooth 

• standaard in multimedia 

 

• gebruikt als tussenschakel (wordt omgezet naar IR/RF) 

• gebruikt om schakelaar te koppelen aan zender 

• gebruikt om gsm of smartphone te bedienen 

• gebruikt om muis bedienen 

 

 

• signalen geraken vaak verloren 

 

 

SIGNAALOVERDRACHT 
SIGNALEN 
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X10 

• hoofdzakelijk via elektriciteitsnet 

• RF-afstandsbediening beschikbaar 

 

• gebruikt om elektrische toestellen te bedienen 

 

• goedkope ontvangers 

• vaak storing (daarom nog weinig gebruikt) 

SIGNAALOVERDRACHT 
SIGNALEN 
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signaalomzetter, transceiver/versterker, repeater 

• wifi naar IR 

 

 

 

 

 

• IR naar RF 

 

 

SIGNAALOVERDRACHT 
OMZETTEN VAN SIGNALEN 

Light  Manager Pro en Mini 

SQ Blaster Bamboo 
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OMGEVING BEDIENEN 
BEDIENINGSGEDEELTE 

• multimedia-afstandsbedieningen 

• universele 

• programmeerbare 

 

• afstandsbedieningen voor elektrische toestellen 

 

• multifunctionele afstandsbedieningen 

= multimedia + elektrische toestellen  
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universele multimedia-afstandsbediening 

• kan verschillende losse afstandsbedieningen vervangen 

• voor elke toestel code uit codeboekje ingeven 

 

BEDIENINGSGEDEELTE 
MULTIMEDIA-AFSTANDSBEDIENING 

Big button remote 

grote knoppen 

Jumbo remote control 

grote knoppen 
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programmeerbare multimedia-afstandsbediening 

• leert ook codes van andere afstandsbedieningen 

 

BEDIENINGSGEDEELTE 
 MULTIMEDIA-AFSTANDSBEDIENING 

Jumbo Universal Remote 
grote knoppen 

Logitech Harmony 

aanraakscherm + knoppen 

Doro vereenvoudigde 
afstandsbediening 

grote en minder knoppen 
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BEDIENINGSGEDEELTE 
AFSTANDSBEDIENING VOOR ELEKTRISCHE TOESTELLEN 

COCO set 

RF merkgebonden protocol 

Aeon Lab MREM Mini Remote 

RF standaardprotocol z-wave 
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BEDIENINGSGEDEELTE 
MULTIFUNCTIONELE VOOR BEPERKT AANTAL FUNCTIES 

Gewa Control 4 (4 functies) 

grote drukknoppen onder afdekrooster 

IR 

Gewa Big Jack (6 functies) 

6 schakelaars 

IR 

Mini Relax (6 functies) 

eenfunctieschakelaar 

IR 
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multifunctionele afstandsbediening voor zeer veel functies 

• stand-alonezender zonder aangepaste bediening 

• stand-alonezender met aangepaste bediening 

• zender geïntegreerd in communicatietoestel 

• zender geïntegreerd in rolstoelbesturing 

• zender geïntegreerd in computer 

 

BEDIENINGSGEDEELTE 
MULTIFUNCTIONELE VOOR ZEER VEEL FUNCTIES 
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BEDIENINGSGEDEELTE 
STAND-ALONEZENDER ZONDER AANGEPASTE BEDIENING 

Remotec ZURC 

met knopjes  

IR + z-wave 

Remotec ZURC 800 

met aanraakscherm en knopjes 

IR + z-wave 

Coco UCR-4285 

met knopjes 

IR  + RF (Coco) 
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stand-alonezender met aangepaste bediening 

• knoppen 

• knoppen onder afdekrooster 

• voorzien om scannend te gebruiken met 1 of 2 schakelaars 

• dynamisch aanraakscherm 

• spraakinvoer 

• auditieve scanning 

 

BEDIENINGSGEDEELTE 
STAND-ALONEZENDER MET AANGEPASTE BEDIENING 
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knoppen, afdekrooster, joystick, scanning met 1 of 2 
schakelaars 

• onthouden onder welke nummers de functies zitten 

 

BEDIENINGSGEDEELTE 
STAND-ALONEZENDER MET AANGEPASTE BEDIENING 

Gewa Control Prog 

IR 

Invoegmembraan 
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dynamisch aanraakscherm, scanning met 1 of 2 schakelaars 

 

BEDIENINGSGEDEELTE 
STAND-ALONEZENDER MET AANGEPASTE BEDIENING 

Control Omni 

kleurenscherm 

IR + z-wave 

Keo 

zwart-witscherm 

IR (+ bluetooth) 

Octopus 

kleurenscherm 

IR + z-wave 

(optionele) gsm-module: bellen (+ sms) 
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spraakinvoer 

 

BEDIENINGSGEDEELTE 
STAND-ALONEZENDER MET AANGEPASTE BEDIENING 

Sicare one en Sicare Pro  

IR, X10 
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auditieve scanning via uitspraak van menu-items 

 

BEDIENINGSGEDEELTE 
STAND-ALONEZENDER MET AANGEPASTE BEDIENING 

Sicare one en Sicare Pro  

IR, X10 

Octopus 

IR, z-wave 
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optioneel bij  

• de meeste dynamische communicatietoestellen 

• sommige teksttoestellen 

• sommige statische toestellen 

 

BEDIENINGSGEDEELTE 
ZENDER GEÏNTEGREERD IN COMMUNICATIETOESTEL 

Tobii S32 scan, TiirDA enhanced 

IR 

Tellus met Gewa Module 

IR 

Communic met Bluelites 

IR  

Allora 

IR 
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geïntegreerd in rolstoelbesturing – niet afneembaar 

• standaard of optie bij enkele rolstoelbesturingen 

 

BEDIENINGSGEDEELTE 
ZENDER GEÏNTEGREERD IN ROLSTOELBESTURING 

Otto Bock lcd-scherm programmeerbaar 
met IR en bluetooth 
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geïntegreerd in rolstoelbesturing – afneembaar 

• beschikbaar voor de meeste speciale rolstoelbesturingen 

 

BEDIENINGSGEDEELTE 
ZENDER GEÏNTEGREERD IN ROLSTOELBESTURING 

Easy Rider lcd-scherm 

IR + RF in optie 
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geïntegreerd in rolstoelbesturing – afneembaar 

• koppeling tussen bestaande stand-alonezender en sommige 
rolstoelbesturingen 

 

BEDIENINGSGEDEELTE 
ZENDER GEÏNTEGREERD IN ROLSTOELBESTURING 

Gewa Prog met Genie + interface 

IR 

Keo met rolstoelinterface 

IR + bluetooth  
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• standaard via pc: wifi en/of bluetooth 

• zender met usb-aansluiting: IR en/of z-wave  

• softwareprogramma 

 

BEDIENINGSGEDEELTE 
ZENDER GEÏNTEGREERD IN COMPUTER 

Tira USB 

IR 

Trickle star USB  

Z-wave 

IR Progress star USB 

IR + aansluiting voor 2 schakelaars 
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• iPod-Touch, iPad, Androidtablet of -smartphone 

• app voor omgevingsbediening 

• signaalomzetter(s) 

 

BEDIENINGSGEDEELTE 
STAND-ALONE: NIEUWE ONTWIKKELINGEN 

iPod-Touch, iPad, Androïd tablet of 
smartphone + Redeye + app 

IR + wifi (+ bluetooth) 

Sensec Easy Home Control: 

iPod, iPad of iPhone + SQ app  + SQ 
Blaster Bamboo + Vera van Mi Casa Verde 

IR + z-wave + wifi (+ bluetooth)  
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• iPod-Touch, iPad, Androidtablet of -smartphone 

• app voor omgevingsbediening 

• signaalomzetter(s) 

• aangepaste bediening 

 

BEDIENINGSGEDEELTE 
STAND-ALONE: NIEUWE ONTWIKKELINGEN 

Androidsmarthone + Housemate 

bediend via eenfunctieschakelaar 

iPod, iPAd, iPhone + iPortal 

bediend via rolstoelbesturing 
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tegelijk ook andere apps toegankelijk 

•  gsm: bellen, gsm: sms’en, skype, facebook, e-readers …  

 

BEDIENINGSGEDEELTE 
STAND-ALONE: NIEUWE ONTWIKKELINGEN 
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BEDIENINGSGEDEELTE 
STAND-ALONE: STATIEVEN EN HOUDERS VOOR ZENDER  

klittenbandtoepassingen 

bedstatieven en houders rolstoelstatieven en houders 

tafelstatieven en houders 

houder + dockingstation 
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BEDIENINGSGEDEELTE 
STAND-ALONE: AANGEPASTE BEDIENING 

grote knoppen 

spraakinvoer afdekplaat 

aanraakscherm minder knoppen 
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BEDIENINGSGEDEELTE 
STAND-ALONE: AANGEPASTE BEDIENING 

typhulp 

hoofdschakelaar drukschakelaars 

aangepaste styli voor 
capacitieve aanraakschermen 

blaas-zuigschakelaar 
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BEDIENINGSGEDEELTE 
STAND-ALONE: STATIEVEN VOOR AANGEPASTE BEDIENING 

statieven en houders voor drukschakelaars 

statief voor blaas-zuigschakelaar 
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ONTVANGSTGEDEELTE 
MOGELIJKHEDEN 

• filmpje 

omgevingsbediening.mpg
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ONTVANGSTGEDEELTE 
MOGELIJKHEDEN 
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Om de signalen te kunnen ontvangen, moeten toestellen 
voorzien zijn van een compatibele ontvanger 

• multimedia-apparatuur heeft standaard IR-afstandsbedieningen 

• die kun je eenvoudig inlezen in zender van 
omgevingsbediening 

• sommige toestellen hebben een eigen afstandsbediening 

• IR- of z-wave-afstandsbediening 

• die kun je eenvoudig inlezen of koppelen aan zender van 
omgevingsbediening 

• RF-afstandsbediening 

• kun je in maatwerk laten aansluiten op het 
omgevingsbedieningssysteem 

• andere toestellen kunnen uitgerust worden van een compatibele 
ontvanger 

 

ONTVANGSTGEDEELTE 
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• zijn voorzien van ingebouwde ontvanger 

 

ONTVANGSTGEDEELTE 
MULTIMEDIA 
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• compatibele ontvanger laten installeren 

 

ONTVANGSTGEDEELTE 
ALGEMENE VERLICHTING 

Abilia 

IR inbouw dimmer 

COCO 

RF (merkgebonden) inbouw 
dimmer 
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sfeerverlichting, ventilator …  

•  inpluggen in afstandsbediend stopcontact 

 

ONTVANGSTGEDEELTE 
ELEKTRISCHE TOESTELLEN 

Homepro  

z-wavestopcontact 

Coco 

RF-(merkgebonden)stopcontact 

CSS 

IR-stopcontact 
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• in maatwerk laten voorzien van compatibele 
ontvanger(s) 

 

 

ONTVANGSTGEDEELTE 
DEUROPENER 

GEWA IR 2 ML IR-ontvangers 
(1 binnen / 1 buiten) 

 

Duwi-z-wave-ontvanger voor motoren 
(gaat door muren dus maar 1 nodig) 
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• elektrische dagschoot 

(deel van slot dat met deurklink kan bewogen worden) 

• bedienen via parlofoon 

• in maatwerk laten voorzien van compatibele ontvanger 

 

 

• elektrische nachtschoot 

(deel van slot dat met sleutel kan bewogen worden) 

• z-waveslot kun je koppelen met z-wavezender 

• andere kun je in maatwerk laten voorzien van compatibele 
ontvanger 

 

 

ONTVANGSTGEDEELTE 
ELEKTRISCH DEURSLOT 
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• opener met compatibele afstandsbediening (IR, z-wave) 

• eenvoudig inlezen of koppelen aan zender van omgevingsbediening 

 

• opener met niet-compatibele afstandsbediening (RF) 

• in maatwerk aansluiten aan omgevingsbediening 

 

• opener zonder afstandsbediening 

• in maatwerk voorzien van compatibele ontvanger 

 

ONTVANGSTGEDEELTE 
ELEKTRISCH ROLLUIK, GORDIJN, RAAMOPENER … 
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• bedbodem met IR-afstandsbediening 

• inlezen in IR-zender van omgevingsbediening 

 

 

• andere bedbodem 

• in maatwerk aansluiten aan omgevingsbediening 

 

ONTVANGSTGEDEELTE 
ELEKTRISCH VERSTELBARE BEDBODEM 
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• in maatwerk laten aanpassen met compatibele ontvanger 

 

ONTVANGSTGEDEELTE 
LIFT, HEFPLATFORM 
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• vaste IR-telefoon 

•  heeft ingebouwde ontvanger 

 

 

 

 

 

• draadloze IR-telefoon 

•  heeft ingebouwde ontvanger 

 

ONTVANGSTGEDEELTE 
TELEFOON 

Easy phone Advanced 

Vaste IR-telefoon 

Gewatel 

Vaste IR-telefoon 

Remoset 

Draadloze IR-telefoon 
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• vaste parlofoon 

• IR-parlofoon 

• heeft ingebouwde ontvanger 

 

 

 

 

 

• mobiele parlofoon 

• parlofoon buitenpost 

• draadloze IR-telefoon als binnenpost 

 

ONTVANGSTGEDEELTE 
PARLOFOON 

Gewa Duocom 

Vaste IR-parlofoontelefoon 

Flexitalk + Remoset 

Combinatie parlofoon – IR-draadlozetelefoon 
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• RF-beloproep 

•  in maatwerk laten koppelen aan omgevingsbediening 

 

 

 

• personenalarm 

• in maatwerk laten koppelen aan omgevingsbediening 

 

ONTVANGSTGEDEELTE 
OPROEP EN PERSONENALARM 
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• daisyspeler 

• in maatwerk laten voorzien van compatibele ontvanger 

 

 

• bladomslagapparaat 

• is (optioneel) voorzien van compatibele ontvanger 

 

 

• e-reader met schakelaars 

• in maatwerk laten aansluiten aan omgevingsbediening 

• in maatwerk laten voorzien van compatibele ontvanger 

 

ONTVANGSTGEDEELTE 
DAISYSPELER, BLADOMSLAGAPPARAAT, E-READER 
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computer (muis) sturen via zender in rolstoelbesturing 

• computer voorzien van compatibele muisontvanger 

• bluetooth standaard ! 

 

ONTVANGSTGEDEELTE 
COMPUTERMUIS 

Easy Mouse HMC  

IR-muisontvanger 

Otto Bock  

IR-muisontvanger 


