
Nederland vergrijst en steeds meer mensen voelen zich wel eens onveilig.  

De behoefte aan nieuwe en gebruiksvriendelijke oplossingen, die het gevoel van  

veiligheid weer terugbrengen groeit dan ook explosief. Dé oplossing die hiervoor  

kan zorgen is de VieConnector, een full-IP oplossing van VieDome voor zorgalarmering, 

draadloze beveiliging en veiligheid in huis. De VieConnector combineert op efficiënte 

wijze deze functies in één compact product.

Contact met één druk op de knop
Iedereen die wel eens alleen thuis is, kent het onaangename gevoel van onveiligheid. In die gevallen is het prettig  
om te weten dat er iemand voor je klaar zit. Bijvoorbeeld bij de zorgcentrale. Met de VieConnector kan met één druk 
op de knop contact gelegd worden met de zorgcentrale of een ander persoon. De VieConnector combineert zorg, 
personenalarmering, draadloze beveiliging en veiligheid in huis in één compact product.

De VieConnector
•	 Zorg,	personenalarmering,	draadloze	beveiliging	en	veiligheid	in	een	modern,	compact	product
•	 Minder	stigmatiserend	dankzij	modern	design	en	multifunctionaliteit
•	 Eenvoudig	te	programmeren,	ook	op	afstand
•	 Flexibel	platform,	communicatie	via	internet	dankzij	full-IP
•	 Back-up	mogelijkheden	via	(af-fabriek)	PSTN	en	GSM/GPRS
•	 Eenvoudig	te	koppelen	aan	VieDome	zorgcentrale	en	andere	meldbanken
•	 Mogelijkheden	voor	akoestische	bewaking,	domoticaschakelingen	en	welzijnscontrole

Full-IP oplossing voor zorgalarmering, 
draadloze beveiliging en veiligheid in huis

VieConnector



Fraaie vormgeving, minder stigmatiserend
De fraaie design behuizing en het multifunctionele karakter van de 
VieConnector spelen naadloos in op de actuele behoeften van de  
zorgmarkt.	Zo	is	er	enerzijds	behoefte	aan	innovatieve	oplossingen	 
en producten die de zorg efficiënter maken en de cliënt centraal  
stellen. Anderzijds mogen deze producten er voor de woonomgeving 
bij voorkeur niet specifiek uitzien als zorgproduct om stigmatisering 
zoveel mogelijk te voorkomen.

Nieuw: Full-IP communicatie
De	communicatie	van	de	VieConnector	is	gebaseerd	op	full-IP	via	 
internet	met	(af-fabriek)	mogelijkheden	voor	PSTN	en	GSM/GPRS	 
(back-up).	De	oplossing	is	eenvoudig	te	koppelen	aan	de	zorgcentrale	
van VieDome, maar uiteraard ook aan meldbanken van andere leveran-
ciers	zoals	de	UMO	van	Verklizan.	Goed	om	te	weten:	de	VieConnector	 
is	een	in	Nederland	ontwikkeld	en	geproduceerd	product.

Breed aanbod van draadloze 868 MHz 
of 869 MHz accessoires
De VieConnector is leverbaar in combinatie met een breed assortiment 
van	handige	draadloze	zorg-,	veiligheids-	en	beveiligingsaccessoires.	
Denkt	u	aan:
•	 Hals/polszenders
•	 Bewegingsmelders
•	 Valdetectors
•	 Deurcontacten
•	 Uitbedmelders
•	 Rookdetectors
•	 Koolstofmonoxidedetectors
•	 Glasbreuksensors
•	 Temperatuursensors
•	 Gasdetectors
•	 Epicare
•	 Incontinentiedetectie

VieDome  
in Nederland

Technische specificaties

Afmetingen	(H	x	B) 242	x	94	mm

Afmetingen	(D)	 26	-	47	mm

Gewicht 425 gram

Adapter 230V	primair	/	
16V secundair

Accu pack 2.4V	NiMH-batterij,	
2,4Ah	(nog	bepalen)

Stand-by	tijd	 (nog	bepalen)	

Communicatiepro-
tocollen

 

VieDome Interface  
Protocol	(alle	versies)
	British	Standard	 
(type	15	en	17)

Frequenties softwarematig omschakel-
baar	van	868.95	MHz	naar	
869.2125	MHz	Class	1

Aansluitbare draad-
loze randapparatuur

max.	14

Gebruikersinstructies gesproken aanwijzingen
Audio out

Ingangen/uitgangen

 

•		bedrade	schakeluitgan-
gen	(bijvoorbeeld	voor	
het	openen	van	de	deur)
•		bedrade	schakelingan-
gen	(bijvoorbeeld	voor	
trekkoordschakelaar)

Communicatie hybride;	standaard	IP	 
en	PSTN	

Back-up GPRS/GSM	back-up	
optioneel 

Accessoires voor zorg op afstand, 
veiligheid en beveiliging 
(draadloze	868	MHz	of	
869	MHz)

Spanning/data POE	(Power	over	Ethernet)

Typenummers

VieConnector 10 Full-IP	met	draadloze	
paniekknop	868	MHz

VieConnector 12 Full-IP	met	draadloze	
paniekknop	869	MHz	
class 1

VieConnector 15 Full-IP	+	PSTN	met	draad-
loze	paniekknop	868	MHz

VieConnector	17 Full-IP	+	PSTN	met	draad-
loze	paniekknop	869	MHz	
class 1

Polszender	MTC211 CO detector Next	(rode	led)

Zorg,veiligheid en comfort in één domotica-oplossing.

VieDome	heeft	zich	bewezen	als	platform	waarmee	zorg-	en	welzijnsorganisaties,	woningbouwcorporaties,	
gemeenten en andere dienstverleners op toegankelijke wijze hun diensten kunnen aanbieden aan cliënten  
en	bewoners.	VieDome	faciliteert	het	leveren	van	gemaks-,	comfort-	en	zorgdiensten,	zowel	vanuit	de	eigen	
organisatie als vanuit gezamenlijke initiatieven. Optimale keuzevrijheid voor bewoners, efficiëntere zorg en  
extra	aandacht	voor	cliënten	staan	binnen	VieDome	steeds	centraal.	

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van VieDome?  Kijk dan op www.viedome.tv of bel 040 - 290 75 10.


