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NAAR DE
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Beste lezer,
In de afgelopen periode hebben we interessante
producten in ons assortiment op kunnen nemen.

A - ALARMEREN
B - BEDIENEN
CCOMMUNICEREN

IN DIT NUMMER

En er komt nog meer. Dit voorjaar zullen we Grid 3
Nederlands introduceren en daarna volgt
HouseMate MK4 omgevingsbediening via de
iOS/Android smartphone en tablet. Hieronder leest
u meer:

TRAINING THE GRID 2 - ZELF THE GRID 2
INRICHTEN

•    Training The Grid 2
•    Andromeda socket
• Buitengewoon
Zorgzaam
•

Grid 3

•    EpiCare Mobile
•

Housemate MK4

•

Lightwriter SL 40

•

DiaCare

Op 7 april organiseert CAOM een training van The Grid
2.
De CAOM-trainers die deze bijeenkomsten geven
hebben een train-de-trainer cursus gevolgd van de
ontwikkelaar van The Grid 2 en zijn gecertificeerd. De
deelnemers gaan op vooral interactieve wijze aan de
slag en leren zo de ins en outs van deze
communicatiesoftware.

•    Folders
•    Agenda

Ook in-company mogelijk!
lees verder>>

•    Social Media
Door middel van de
nieuwsbrief informeren
wij geïnteresseerden 3
- 4 keer per jaar over
productontwikkelingen,
nieuwe folders en
allerlei andere actuele
nieuwsfeiten met
betrekking tot onze
producten.
Als u vragen heeft
over onze producten
en mogelijkheden,
neem dan contact met
ons op via
info@qvn.nl of
telefonisch op ons
algemene nummer:
035 54 88 701.
Heeft u deze
informatie via iemand
anders ontvangen en
wilt u onze nieuwsbrief
zelf ontvangen, klik
hier.

ANDROMEDA SOCKET - EENVOUDIG
AAN/UITSCHAKELEN

Andromeda Socket
Snoezelen, actie/reactie,
omgevingsbediening: beslis zelf
wanneer u iets wilt aan- of
uitzetten.
Andromeda Socket is een
tussenstekker die tussen een
wandcontactdoos en een
stekker wordt gezet.
Andromeda Socket kan worden
bediend op drie verschillende
manieren: met een Infra Rood zender, een Z-Wave
zender of een aangesloten bedienschakelaar. Het kan
gemakkelijk worden verplaatst tussen verschillende
wandcontactdozen.
lees verder>>
    

BUITENGEWOON ZORGZAAM - EEN
BIJZONDER PROJECT
In Vathorst in Amersfoort wordt binnenkort een
bijzonder project geopend: Buitengewoon Zorgzaam.
Op een centrale plek in de wijk komt een functioneel
gebouw dat plaats biedt aan onder meer zelfstandig
wonende ouderen, woongroepen voor ouderen met

Wenst u onze
nieuwsbrief niet meer
te ontvangen, klik
hier.
Met vriendelijke groet,

dementie, een kinderdagverblijf, een kerk, groepen
voor jongeren met een verstandelijke beperking, en
voor niet-aangeboren hersenletsel. Daarnaast komt er
bijvoorbeeld ook een restaurant en een stiltecentrum.
In het restaurant zullen bewoners werken. En richt zich
ook op de mede wijkbewoners.

Medewerkers
QuoVadis Nederland
BV

Wij mogen de apparatuur voor communicatie en
alarmering leveren. Een project om trots op te zijn!
website Buitengewoon Zorgzaam>>
  

GRID 3 - COMMUNICATIESOFTWARE IN
ONTWIKKELING
We werken hard aan de opvolger van The Grid 2. De
communicatiesoftware Grid 3 is in het Engels al
leverbaar, dit voorjaar willen we de Nederlandstalige
versie introduceren.
Grid 3

Grid 3 is een uitbreiding van The Grid 2. Er zijn nog
meer Grid sets beschikbaar en mooie nieuwe
functionaliteiten.
lees verder>>

EPI-CARE MOBILE - MOBIELE
EPILEPSIESIGNALERING APP
Epi-Care Mobile betekent
een enorme vooruitgang
en verdere optimalisering van de zorg voor personen
met epilepsie.
Door het gebruik van bluetooth draadloze technologie
en een 3-dimensionale bewegingssensor, signaleert
het Epi-Care Mobile alarm tonisch clonische toevallen,
met een optimale bewegingsvrijheid.
lees verder>>

HOUSEMATE MK4 - OMGEVINGSBED. MET
SMARTPHONE/TABLET

Nu ook iOS!
We zijn aan het testen: de HouseMate MK4 komt
er aan.
Al jaren wordt de HouseMate enorm gewaardeerd,
omdat een schakelaar gebruiker hiermee zijn Android
smartphone volledig kan benutten én
omgevingsbediening kan gebruiken.
Na vele verzoeken is de HouseMate MK4 nu verder
ontwikkeld voor gebruik met iOS en Android.
Naast Infra Rood zal de HouseMate MK4 ook geschikt
zijn om Z-Wave aan te sturen.

Wilt u op de hoogte blijven, laat ons dat dan weten:
info@qvn.nl
  

LIGHTWRITER SL 40 - TEKST
COMMUNICATIE
Met de Lightwriter kunt u tekstgebaseerd
communiceren in twee schermen. Dat niet alleen, ook
versturen van tekstberichten met een sms-functie is
mogelijk, net als Infra Rood omgevingsbediening.
Lightwriter SL40

Hoe compleet kan een communicatiehulpmiddel het
zijn?
lees verder>>

DIA-CARE - VOCHTDETECTIE BIJ DIALYSE
Dia-Care bloeddetectie
Dia-Care is
ontwikkeld om
hemodialyse
patiënten een
hoge mate van
veiligheid te
bieden bij het
dialyseren thuis
of in het ziekenhuis bij beperkt toezicht.
De manchetsensor waarschuwt bij bloed- of
vochtverlies.
lees verder>>

FOLDERS
In de afgelopen periode zijn de volgende nieuwe
folders verschenen:
•    Stroomvoorziening rolstoelaccu - USB aansluiting
voor hulpmiddelen
•    Elektronische kalenders - welke dag is het, is het
dag of nacht?
• Alarmsound - partneroproep
•    AVcomfort - uw huis aansturen met Z-Wave
•    Picomed zenders en ontvangers - voor
omgevingsbediening
• Dubby II - tekstgebaseerd communicatiehulpmiddel
•    Allora - tekstgebaseerd communicatiehulpmiddel
•    GridPad - communicatiesets, software in passende
behuizing
•    Grid 3 - binnenkort: communicatiesoftware
•    Elektrisch bedienbare sloten en deuropeners totaaloplossing
•    Hulpmiddelen ALS - assortimentsbeschrijving
•    Andromeda socket - draadloos bedienen van
apparaten in huis

De onderstaande folders zijn gewijzigd:
•   ClicktoPhone/Housemate - draadloze
bedienaanpassing voor mobiele telefoon
• Emfit Epilepsie alarm - bedmonitoring voor epileptici
•    LAK-821HF - geluidschakelaar
•    GewaLink ontvangers en liftscanner - Infra Rood en
radiofrequent ontvangers
•    GewaTel200 - omgevingsbedienbare telefoon
•    Bedalarmering - niet fixeren, toch veilig
•    Dia-Care - detectie bloed/vochtverlies bij
hemodialyse
•    Epi-Care Mobile - alarmering via polsband bij
epilepsie
•    Ontvangers GEWA Z-Wave - past binnen
omgevingsbediening systeem
•    GridPlayer - app voor communicatie op iPad,
iPhone, iPodTouch
•    Val- en dwaalpreventie - potentieel gevaarlijke
situaties tijdig opmerken
•    Servus - tablet voor omgevingsbediening,
communicatie en alarmeren
Een lijst van alle folders bereikt u door te klikken op:
folders.

AGENDA
Er staan weer evenementen gepland waar wij
aanwezig zullen zijn. In de agenda op onze website
ziet u een actueel overzicht van de evenementen waar
u ons kunt ontmoeten.
lees verder>>
  

SOCIAL MEDIA
QuoVadis is actief op diverse social media. Volg ons
en blijf op de hoogte.

  

Door middel van de nieuwsbrief informeren wij
geïnteresseerden 3-4 keer per jaar over
productontwikkelingen, nieuwe folders en allerlei
andere actuele nieuwsfeiten met betrekking tot onze
producten.
Als u vragen heeft over onze producten en
mogelijkheden, neem dan contact met ons op via
info@qvn.nl of telefonisch op ons algemene nummer:
035 - 54 88 701.
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