
 

 
 
 
 
 
   

 

Omgevings-

bedieningen 
SENSEC Easy Home Control 

 

• Bent u het ook beu om met 5 verschillende afstandsbedieningen te moeten werken? U wil graag 

vanuit uw zetel de televisie, de verlichting en de rolluiken bedienen? 

• Ik ben niet meer goed te been en zou graag mijn radio kunnen bedienen vanuit mijn bed. Ook 

mijn voordeur wil ik automatisch openen wanneer men aanbelt en dit allemaal met één 

gemakkelijke draadloze bediening. 

De “SENSEC Easy Home Control”, een eenvoudige en betaalbare omgevingsbediening voor 

senioren en andersvaliden, is de oplossing voor al deze vragen. 

 

Hoe werkt het systeem? 

• Centrale bediening: 

Eigenlijk is het heel eenvoudig!  Het enige wat je nodig hebt is een 

draadloze bedieneenheid. SENSEC heeft daarbij gekozen om samen 

te werken met een zeer betrouwbaar product: De Apple Ipod Touch 

of de Apple Ipad zijn dan ook het hart van het ganse systeem. 

• En plots bedien je alles vanop afstand... 

Televisiekanalen selecteren, de radio luider zetten, het licht in de 

kamer doven, rolluiken naar beneden laten,... zijn een greep uit de verschillende 

bedieningspunten die vanaf de centrale bedieneenheid kunnen bestuurd worden. 

Dankzij betrouwbare en beproefde draadloze technologien en enkele kleine technische ingrepen 

wordt alles vanop afstand bedienbaar.  

Wij komen graag ter plaatse om samen met u te zoeken naar de beste oplossing... 

 

SENSEC MAAKT VAN JE HUIS EEN LEVENSLANGE THUIS ! 

 

September 2011 

 



Voordelen van onze producten: 

• Eenvoudige bediening: 

De “SENSEC Easy Home Control” is zo ontworpen dat 

ze eenvoudig te bedienen is via grote toetsen op het 

“touch-screen”. Wij programmeren het toestel zodanig 

dat enkel de meest noodzakelijk toetsen aanwezig zijn. 

Geen ingewikkelde bedieningen dus. 

Bovendien zorgen wij er ook voor dat de centrale 

bedieneenheid makkelijk in de hand ligt of op een 

aanpasbaar vast statief kan geplaatst worden. 

• Eenvoudige installatie: 

Ons systeem laat zich makkelijk installeren zodat er 

geen kap- of breekwerk aan te pas komt. Draadloze 

technologien helpen ons daarbij. 

• Betrouwbaarheid: 

SENSEC werkt enkel met grote merken en beproefde technologien die een jarenlange ervaring 

kunnen voorleggen. 

 

In zee met SENSEC: 

Werken met SENSEC betekent eenvoudige oplossingen waarbij de klant steeds centraal staat: 

• Eenvoud: Wij selecteren onze producten op basis van hun betrouwbaarheid en hun eenvoud. 

• Advies op maat: Wij komen altijd ter plaatse om een aangepast advies te geven. 

• Geen verrassingen: Offertes en facturen worden duidelijk en zonder “geheimen” opgesteld. 

• Vraag en antwoord: Wij doen al het mogelijk om uw vragen te beantwoorden binnen de 24u. 

• In-dienst-stelling: Na elke installatie krijgt u steeds een duidelijke en eenvoudige uitleg. 

• Opgeruimd staat netjes: De stofzuiger is voor ons een belangrijk werkinstrument. 

Andere SENSEC producten & diensten: 

Inbraak & personen alarmsystemen   ♦   Woning doorlichtingen & aanpassingen   ♦   Hellingbanen 

Onze diensten zijn onze belangrijkste troeven. SENSEC heeft de kennis van ingenieurs en 

kinesitherapeuten in huis om een volledige doorlichting van uw woning te doen op het vlak van 

personen alarmering, valpreventie en ergonomie (o.a. toilet en badkamercomfort). 

 


