
ZORG OP AFSTAND

FYSIC LEEFSTIJLMONITORING

Leefstijlmonitoring is voor alleenwonende senioren in eigen of seniorenwoning. 
Het systeem registreert en analyseert continu de dagelijkse bewegingen in huis. 
De mantelzorger(s) krijgen via een makkelijke Smart Life App inzicht hoe het 
echt gaat met hun dierbaren, waar zij ook zijn.

De basisset van Fysic leefstijlmonitoring (€149) bestaat uit het basisstation, een 
2x deursensoren, rookmelder en een bewegingssensor. 

1x Bewegingssensor 2x Deursensoren 1x Rookmelder

MONITORING SYSTEEM :De Smart Life App maakt het mogelijk 
door gekoppelde slimme sensoren noodsituatie te signaleren. Als de 
sensoren een noodsituatie signaleren, wordt er automatisch door een 
pushbericht alarm geslagen. Dit kan bijvoorbeeld een melding zijn 
dat de slaapkamerdeur is geopend, of een melding als er rook 
gedetecteerd wordt. In een zorginstelling betekent het dat de 
zorgverlener gerichter zorg kan verlenen: je weet eerder wanneer er 
iets aan de hand is en ook wanneer er niets aan de hand is.

PREVENTIEVE ZORG :Daarnaast onthoudt de Smart Life App ook de 
meldingen van de slimme sensoren. Hierdoor is het mogelijk om 
veranderingen in leefpatronen vroegtijdig te signaleren. Dit kan bijvoorbeeld 
zijn de aantal keren dat iemand de toilet bezoekt, of de koelkast opent. In een 
zorginstelling betekent het dat de zorgverlener gerichter zorg kan verlenen: je 
weet eerder wanneer er iets aan de hand is en ook wanneer er niets aan de 
hand is.
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Gebruik de Fysic Zigbee Gateway* als 
ontvanger voor de sensoren en uw Smart Life 
App. Deze Zigbee Gateway zorgt voor 
communicatie van en naar je slimme sensoren 
en het internet. Je kunt ze hierdoor in de gratis 
Smart Life App allemaal bedienen en 
monitoren op je smartphone of tablet .

1x Bewegingssensor 2x Deursensoren 1x Rookmelder

1x Gateway

Door slimme sensoren te koppelen aan de 
Gateway kun je gebruik maken van 
scenario’s wat heel wat voordelen met zich 
meebrengt. Je kunt, als voorbeeld, 
automatisch je slimme camera laten starten 
met opnemen als je slimme 
bewegingssensor beweging constateert of je 
slimme thermostaat de verwarming aan 
laten zetten als het in huis koud begint te 
worden.
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GAAT MET UW DIERBAREN, WAAR ZIJ OOK ZIJN.



Wil je jouw Fysic smart home in de toekomst kunnen uitbreiden? Dat kan!

Deze betrouwbare slimme bewegingssensor 
geeft een signaal bij het opvangen van 
beweging. Detectiebereik tot 7 meter (dag & 
nacht)

Deze slimme raam/deursensor is draadloos en 
hierdoor is de sensor aan elke deur, kast of 
raam te bevestigen.

De rookmelder stelt je in geval van 
rookontwikkeling direct op de hoogte van 
het gevaar. Geeft signaal bij detectie van 
rook (pushbericht).

De Smart Life App heeft een aantal grote voordelen 
zo zijn de  slimme sensoren makkelijk te delen met 
zorgverleners, mantelzorgers en eventueel 
familieleden. De App en slimme sensoren kunnen op 
meerdere smartphones aangemeld worden. Ook 
heeft de Smart Life App een integratie met Google 
Home en Amazon Alexa, zodat jij met spraak je 
slimme apparaten kan aansturen. 


