
Carelink
Het slimme netwerkconcept 
voor multimediaverdeling in 
WoonZorgCentra.



Carelink - Wat is dat?
Een slim multimedia netwerk- en bekabelingsconcept dat ontstaan is vanuit de vragen en 
behoeften van:

De bewoner van het WoonZorgCentrum
Vrije keuze van provider•	
Vrije keuze van diensten: TV, internet, telefoon, infokanalen•	
Eigen beheer van de factuur•	

De uitbater van het WoonZorgCentrum
Breedbandige kabeltechniek, betrouwbaar WiFi netwerk•	
Beheer door eigen personeel•	
Extra diensten zoals infokanalen, intranet, portal site,...•	
Lage exploitatiekosten•	

De investeerder van het WoonZorgCentrum
Een duurzame en betrouwbare investering•	
Lage bouw-en installatiekosten•	
Een open-standaards platform voor alle providers•	

De bouwers van het WoonZorgcentrum
Tot 50% minder kabel, veel kleinere kabelkanalen en -schachten•	
Kleine netwerkkasten, beperkte technische ruimte•	
Eenvoudige inbedrijfname en oplevering•	

Ook senioren zijn vandaag vertrouwd met 
PC-banking, social media, interactieve 
digitale televisie en verwachten dat ze 
in hun zorgwoning van dit multimedia-
aanbod kunnen genieten.

PC TV TELEFOON LAPTOP PRINTER
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Waarom Carelink?
De vergrijzing van de bevolking verschuift het verwachtingspatroon van de zorgwoning.
De nieuwe generatie bewoners is multimediavaardig en is vragende partij om ook in de 
zorgwoning van deze diensten te kunnen genieten. 
Zij willen een hoge mate van autonomie in de keuze van platform, provider en diensten 
(“à la carte”) en controle hebben over de uiteindelijke rekening. 
De tijd dat ouderen noodgedwongen naar het dichtstbijzijnde zorgcomplex verhuisden 
is voorbij. Senioren gaan zelf vroeger uitkijken naar een geschikte (zorg)woning en 
verwachten dat deze een duurzame infrastructuur heeft om mee te groeien met hun 
behoeften.

Ook de zorgverstrekkers en animators hebben baat bij een betrouwbaar netwerk 
Vlekkeloos werkende WiFi in elke kamer wordt mogelijk, handig voor de occasionele 
bezoeker maar ook voor de zorgwerkers die hierdoor overal apps kunnen gebruiken en 
de zorgdossiers kunnen consulteren en bijwerken.
Met Carelink kan u zelf samengestelde infokanalen aanbieden. De bewoners kunnen 
via hun TV info consulteren over het weekmenu en activiteiten.  Bedlegerige bewoners 
kunnen een event in het WZC vanuit hun kamer volgen op TV. Het administratieve of 
verzorgend personeel kan de informatie eenvoudig zelf aanpassen.
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Carelink is de garantie voor een betrouwbaar 
WiFi netwerk met een lage RF straling.

Welke toepassingen biedt het Carelink concept?
 

TV – Analoog, digitaal, interactief
Vandaag kan u op verschillende manieren TV kijken. Opteert u voor kabelTV, digitenne, 
satelliet, ADSL/VDSL, of glasvezel ? Carelink biedt toegang en eenvoudige omschakeling 
tussen verschillende technologieën en aanbieders. Kiest u er als uitbater voor om zelf een 
TV aanbod samen te stellen en aan te bieden tegen vaste vergoeding of wenst u de 
volledige keuze en facturatie aan de bewoner over te laten? Beide zijn mogelijk.

TV en internet groeien snel naar elkaar toe: een Smart TV toestel is tegelijk TV, 
mediaplayer, internet browser en dikwijls ook digitale recorder. Beschikt de TV over een 
open	operating	system,	dan	kunnen	hierop	ettelijke	specifieke	diensten	door	middel	van	
apps worden geïnstalleerd.

Telefoon – analoog, digitaal, VoIP
Ook op gebied van telefonie laat het Carelink concept eenvoudige integratie toe van 
alle mogelijke oplossingen die door verschillende providers worden aangeboden.
Carelink transporteert alle gangbare types van telefoonsignalen: de binnenlijnen van 
de huiscentrale van het WZC of de rechtstreekse toegang in de kamer tot de externe 
telefoonlijn van de verkozen service provider, bijvoorbeeld analoog POTS, ISDN, ADSL/
VDSL, Ethernet/Internet VoIP (bv. Skype), telefonie over de kabel, enz.
Carelink kan bovendien fungeren als interne backbone voor het implementeren van een 
betrouwbaar DECT, GSM of WiFi draadloos telefoonsysteem.
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Internet – Intranet
Carelink is meteen de ideale infrastructuur voor het aanbieden van internettoegang. 
Bewoners van assistentiewoningen zullen zelf hun keuze willen maken op gebied van 
platform, provider, diensten enz. en controle willen hebben over de uiteindelijke rekening. 
Carelink geeft de uitbater de mogelijkheid om ook centraal beheerd internet aan te 
bieden aan de bewoners en bezoekers van het rust- en verzorgingstehuis. 
Hierbij kunnen alle gangbare betaalformules gehanteerd worden, van volledig gratis tot 
prepaid kaarten voor een dag, een week, een maand surfen via het bekabelde en WiFi 
netwerk.
Op dezelfde manier kan ook een eigen WZC intranet portal worden opgezet die 
bewoners en bezoekers kunnen consulteren via smartphone, tablet, laptop of Smart TV, 
om ze te informeren over dagelijkse activiteiten, fotoreeksen, animatie, etc.

Betrouwbaar WiFi
Bezoekers, technisch-  en verzorgend personeel rekenen steeds meer op tablets en 
smartphones met apps die overal comfort, info en ondersteuning verschaffen.
Betrouwbare WiFi aanleggen in een modern uitgestrekt WoonZorgCentrum is geen 
makkelijke opgave. Het plaatsen van krachtige WiFi accespunten druist in tegen de 
algemene wens om een laag stralingsniveau te hebben. Abitana plaatst in elke kamer 
op de multimedia bekabeling een micro-WiFi- accespunt. Het resultaat is een goede 
radiodekking met een zeer laag gemiddeld stralingsniveau.

Met Carelink kan u op een 
eenvoudige en kostefficiënte manier 
infokanalen aanbieden aan alle 
bewoners.
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Hoe ziet een  Carelink oplossing eruit?
Probleemstelling
De structuur van WoonZorgCentra bestaat uit één of meerdere bouwlagen met 
woningen of kamers aan weerszijde van lange gangen. Op regelmatige afstand vind 
je een zitruimte, TV hoek, rokerslokaal, of de balie van het dienstpersoneel. Grotere 
WoonZorgCentra beschikken bovendien over een dienstencentrum met administratieve 
bureelruimte, vergaderzalen, medische en therapeutische ruimtes, de cafetaria en 
polyvalente zalen voor events.

Te renoveren gebouwen hebben geen aangepaste kabelkanalen of -doorgangen of 
deze zitten al overvol door opeenvolgende uitbreidingen.
In nieuwe gebouwen wordt bespaard op de bouwhoogte en worden valse plafonds 
achterwege gelaten om de bouwkost te drukken. Bijgevolg vechten alle “speciale 
technieken” voor de beschikbare doorgangen en de schaarse technische ruimtes 
(schachten en lokalen).

Oplossing
Netwerktechniek en patchpanels worden in ondiepe kasten (Clusterkasten) geplaatst die 
in de wanden van de gang of technische lokalen worden weggewerkt.

Elke clusterkast is met een dunne backbone van 
kabels verbonden met de hoofdverdeelkast. 
Dankzij deze verdeelde structuur blijft het aantal 
kabels beperkt.
Alle kabel- en leidingwerk wordt gevoerd:

via horizontale routes, dit wil zeggen in het •	
verlaagd plafond in de gang, in het stortbeton 
of in de (kruip)kelder
via verticale routes, dit wil zeggen schachten •	
per 2/4 kamers of per vleugel. 
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Een Carelink clusterkast bedient 4 tot 12 woningen of 
kamers in de onmiddellijke nabijheid. 

Resultaat
Beperkte nood aan technische ruimtes
Tot 50% reductie in kabelvolume en kabelbanen
Flexibele en overzichtelijke netwerktechniek

Alle muurstekkers van de flats zijn geschikt 
voor alle mogelijke type signalen en zijn 
verbonden met de betreffende clusterkast door 
middel van OmniMedia HD 1000MHz kabel en 
afgeschermde OmniMedia HD connectoren.
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Techniek tot uw dienst!

Volledige vrijheid om het ideale multimedia service aanbod te kiezen
Elke provider kan dankzij Carelink elke bewoner bedienen en omgekeerd kan elke 
bewoner vrij zijn keuze van provider maken.
Zowel “historische” als “next generation networks” worden door Carelink naadloos 
ondersteund en vlotte overschakeling is gegarandeerd.

Flexibiliteit
Dankzij de multifunctionele wandstekkers en de individuele toewijzing van de diensten in 
de	cluster	wordt	een	verhoogde	graad	van	flexibiliteit	geboden,	zowel	op	gebied	van	
toepassingen	als	naar	inrichting	van	de	kamer	of	flat.

Compacte bekabeling – Plaats is duur
Door	kamers	of	flats	te	groeperen	in	clusters	van	4	tot	12	kamers	die	bediend	worden	door	
concentratorkasten, wordt het volume aan bekabeling sterk beperkt. Carelink zorgt voor 
een reductie in kabelvolume tussen 75% en 87% in de backbone en 35% tot 50% over het 
geheel van het netwerk.

Eenvoudige foutopsporing
Het opdelen van de bekabeling in segmenten resulteert in een eenvoudige foutopsporing 
en bijgevolg daalt ook de onderhoudskost van het netwerk beduidend.

Beheer door niet technisch personeel
De vereenvoudigde centrale patchpanelen en kleinere centrale switches zorgen voor 
een overzichtelijk geheel. De gebruiksvriendelijke lay-out en labeling van de clusterkastjes 
maken het beheer van de Carelink oplossing door niet-technisch personeel mogelijk. 
Het kan eenvoudigweg door de algemene onderhoudsman of door iemand van het 
omkaderend personeel gebeuren.
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Xcel pro+ aluminium inbouwkasten

In WoonZorgCentra is technische ruimte schaars.  
Specifiek	hiervoor	ontwierp	Abitana	een	nieuwe	
generatie professionele inbouwkasten.  De 
Xcel pro+ kasten zijn volledig in aluminium 
uitgevoerd, makkelijk te installeren, voorzien 
van uitgebreide labelmogelijkheden en zeer 
prijswaardig.  Bovendien is er geen andere 
kast op de markt die evenveel DIN modules 
in zo’n compact volume kan herbergen. Om 
interventies te vergemakkelijken is interne LED 
verlichting voorzien, al dan niet aangesloten op 
een noodbatterij.

OmniMedia HD 1000MHz Installatiekabel, connectoren en 
patchcords 

De OmniMedia HD 1000MHz technologie omhelst installatiekabels, 
muurstekkers, patchpanel connectoren en patchcords.  Deze 
technologie maakt het mogelijk om naar elke universele 
OmniMedia RJ45 muurstekker alle mogelijke multimedia signalen 
te sturen: alle type TV signalen, alle type Internet en LAN signalen, 
alle type telefoonsignalen, zelfs muziek- en audio/video-verdeling is 
mogelijk.

Breedband Twisted Pair TV versterkers.
De TV versterkers passen het breedband kabelTV of digitenne 
signaal aan om dit over de OmniMedia HD bekabeling te sturen.  
De versterkers bestaan in twee varianten.  De eerste is geschikt om 
maximaal 4 TV-toestellen te bedienen, de tweede kan via 2 extra 
uitbreidingsmodules tot maximaal 12 TV’s bedienen. 
Alle Abitana TV versterkers zijn voorzien van een Docsys compatibel 
retourpad voor interactieve digitale TV diensten, en dit op alle TV 
poorten.

Fast Ethernet en Gigabit Ehernet switch
Voor	kleine	configuraties	kan	u	beroep	doen	op	de	5-poorten	
Fast Ethernet switch (tot 100Mbps), voor supersnelle en grotere 
configuraties	gebruikt	u	de	8-poorten	Gigabit	Ethernet	switch	(tot	
1000Mbps). LAN/Intranet/Internet/VoIP telefonie.

Telefoon en ADSL/VDSL modules
Verschillende modules stellen u in staat traditionele 
telefooninterfaces zoals analoge lijnen, ISDN, ADSL en VDSL via de 
OmniMedia bekabeling te transporteren. Door het gebruik van 
onze modules kan een reductie in kabelvolume met 75% bereikt 
worden voor analoge lijnen, ADSL en VDSL.
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Waarom nog bekabelen? Alles wordt toch 
draadloos?
Waarom kiest u voor een bekabeld netwerk als uw laptop, tablet en smartphone toch om 
WiFi vragen?

Omdat WiFi veel stoorzenders kent: een gsm, dikke muren, het WiFi van de kabel- of 
ADSL modem van de buur ... Hoe meer toestellen u draadloos op het netwerk aansluit, 
hoe meer kans op problemen en storingen. Wil u in de toekomst zorgeloos genieten van 
multimedia? Dan is een bekabeld netwerk de oplossing. Is er een kamer met slechte WiFi 
ontvangst? Sluit dan eenvoudig een extra micro-WiFi- accespunt aan op het bekabelde 
netwerk. Het resultaat is een goede radiodekking met een zeer laag gemiddeld 
stralingsniveau. Geen plekjes zonder netwerkbereik meer. Comfort gegarandeerd: 
eenvoudig en snel.

Supersnel, want met uw bekabelde netwerk hebt u een verbinding tot 1000 Mbps. Dat 
is	geen	overbodige	luxe,	als	u	wil	genieten	van	muziek	of	films	.	Geen	enkel	draadloos	
netwerk haalt deze snelheid, bovendien is dit onafhankelijk van het aantal aangesloten 
toestellen.

Nog een reden om te kiezen voor een bekabeld netwerk? Het ontlast zijn WiFi collega. 
Vaste toestellen zoals printers, decoders of binnenkort de internetkoelkast, sluit u met een 
kabel aan. Zo krijgen mobiele toestellen de volledige draadloze capaciteit en vertraagt 
uw draadloos internet niet.

U bouwt of verbouwt een WoonZorgCentrum of assistentiewoningen? Kies dan voor 
comfort,	flexibiliteit	en	de	beste	prijs-kwaliteit	verhouding.	Kies	voor	Carelink	van	Abitana.

Betrouwbaarheid van de verbinding
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Tablet PC - iPad
Smartphone
Afstandsbediening

Laptop

Desktop PC
Printer
Televisietoestel - HiFi set
Decoder

Gebouwbeheer techniek
Brandalarm
Assistentieoproep
Dwaal- en valdetectie
Toegangscontrole
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OmniMedia bekabeling
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Technologie Voordelen Nadelen
Kabel Betrouwbaar

Zeer snelheid
Beste prijs/kwaliteitverhouding
Transporteert alle signaaltypes
Robuuste technologie
Lange levensduur

Vereist plaatsing
Basisinvestering vereist
Nood aan aansluitsnoeren

WiFi Bewegingsvrijheid
Elk draagbaar toestel is ermee 
uitgerust
Kleine basisinvestering
Gemakkelijke installatie

Storingsgevoelig 
Niet betrouwbaar
Traag
Beperkt bereik, gaat niet door de muur
Groot batterijverbruik
Kwaliteit daalt als aantal gebruikers stijgt
Beperkte levensduur

Powerline Geen breekwerk, maakt gebruik van 
bestaand lichtnet

Storingsgevoelig 
Niet betrouwbaar
Traag
Niet voorzien in consumerelektronica 
Beperkte levensduur

Mobiel netwerk (3G-4G) Overal beschikbaar, ook buitenshuis Hoge gebruikskost
Beperkt bereik
Groot batterijverbruik
Beperkte functionaliteit, enkel om op internet 
te surfen, geen thuisnetwerkfunctionaliteit



www.abitana.com
info@abitana.com
Tel +32 (0)2 412 00 60

Ontdek alles over Abitana op

We	komen	u	graag	vertellen	hoe	we	bij	elk	zorgproject	de	specifieke	wensen	van	de	
opdrachtgever hebben ingevuld en hoe we de opgedane ervaring hebben omgevormd 
tot productinnovatie.

Tevreden opdrachtgevers, tevreden bewoners, architecten, studiebureaus en installateurs 
die graag opnieuw met ons samenwerken, daar is het ons om te doen.

Abitana staat voor innovatie én 
track record.

©
 A

bi
ta

na
 0

4/
20

14
 - 

A
BI

-C
A

RB
RO

04
20

14
-N

L


