
TriCare 
ZELFSTANDIGHEID & GEMOEDSRUST  

VOOR DE HELE FAMILIE

WWW.ANB-RIMEX.BE



Bij abnormale situaties wordt onmiddellijk  
een melding verzonden: Enkele voorbeelden: 

 › s’ Nachts ronddwalen doorheen de woning  

 of de woning verlaten 

 › Langer dan 2 uur in de douche blijven staan  

 of om 2 uur s’nachts een douche nemen.

Ook bij een afwijking van de dagelijkse  
patronen ontvangt de zorgverlener een  
melding:  Enkele voorbeelden: 

 › Persoon heeft minder dan 6 uur geslapen   

   voor minstens 3 dagen in de afgelopen week

 › De badkamer werd in lange tijd niet meer   

 bezocht 

 › Persoon is sinds lange tijd niet meer uit de  

 keuken gekomen

Dankzij de constante bewaking van TriCare verbetert  
de kwaliteit van de zorg doordat de zorgverlener met hoge 
precisie op de hoogte is van alle activiteiten en mogelijke  
situaties. Zorgverleners en familieleden kunnen op beide 
oren slapen, TriCare waakt dag en nacht over uw geliefde.

BEVEILIG JE GEMOEDSRUST

Bij AnB-Rimex geloven we dat veiligheid meer is dan het beveiligen van je  
woning, het is het beveiligen van jezelf, je familie en zo gemoedsrust te 
brengen voor iedereen. 

We willen allen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Er komt  
echter een tijd in ons leven waarop we erg kwetsbaar zijn en toezicht van 
een zorgmedewerker of familielid gewenst is. Dit brengt moeilijke keuzes 
met zich mee die vaak het einde van de zelfstandigheid betekenen. 

WAAR HOUDT TRICARE REKENING MEE

ZORGENLOOS THUIS WONEN.

TriCare maakt het mogelijk om een belangrijk deel van de bewakingsrol over te nemen zonder dat de bewoner
 zijn/haar zelfstandigheid verliest. 

Dankzij de ingebouwde artificiële intelligentie (AI) is het mogelijk om de dagelijkse patronen van een alleenwonend familielid of 
geliefde te herkennen en automatisch een zorgverlener of familielid te verwittigen wanneer er een abnormale/afwijkende si-
tuatie voordoet.

TriCare waakt 24/7 over uw geliefde die alleen/zelfstandig in zijn/haar huis blijft wonen, in volle gemoedsrust.

 › De plaats in de woning

 › Het moment van de dag

 › De duur van een handeling

 › Hoevaak herhaalt de hande-

ling zich?

 › In welke houding bevindt de 

persoon zich



PRODUCT- 
VOORSTELLING 

TriCare bestaat uit een totaalpakket van 
sensoren die 24/24u de bewegingen van 
een persoon registreren. Deze sensoren 
staan in verbinding met een centrale die 
dankzij geavanceerde AI-technologie pa-
tronen registreert en herkent. Bij elke af-
wijking wordt een informatie uitgestuurd 
naar een of meerdere verantwoordelijken.

ALERTING

JE HUIS GROEIT MEE MET JOU DANKZIJ 
TRICOM & TRICARE 

Het TriCare programma is rechtstreeks aansluitbaar op het modulaire TriCom  
beveiligingssysteem van AnB-Rimex.  

Met TriCom haal je de nieuwste generatie van beveiliging in huis gebruikma-
kend van de performante  detectoren, videobewaking en domotica. Dit kan zo-
wel bekabeld of draadloos. Alle componenten zijn volledig compatibel met de nu 
reeds bestaande modules, klavieren, … van het Bibus en C2000 systeem.

Wanneer persoonsbegeleiding of monitoring noodzakelijk wordt is het zeer 
eenvoudig om de TriCare module in het TriCom systeem te integreren. Een pa-
niekzender of afstandsbediening voor medische hulp is eenvoudig te integre-
ren. Je woning is met TriCom dus volledig voorbereid op de toekomst.

AUTOMATISCHE 
MELDINGEN BIJ

AFWIJKINGEN VOOR 
TOTALE GEMOEDSRUST

REGELMAAT VOORBEELD

DAGELIJKS Aanwezig in de living tussen middernacht en 6 uur s’ochtends 
voor langer dan 1 uur

KORTE TERMIJN Min. 2 keer per week de badkamer bezocht op abnormale 
uren

LANGE TERMIJN Afwijkingen in normaal gedrag van meer dan +/-20%



Samenwerking met CETIC en het  
Waalse Gewest

TriCare wordt ontwikkeld in samenwerking met 
CETIC (Centre d’excellence en ICT) en het Waalse  
Gewest.

UW INSTALLATEUR

ANB-RIMEX NV, AL MEER DAN 35 JAAR  
ABSOLUTE TOPKWALITEIT VAN  

BELGISCHE BODEM

AnB-Rimex verdeelt al meer dan 35 jaar 
geïntegreerde oplossingen op het vlak van 
inbraakbeveiliging, domotica, 
videobewakingssystemen, toegangscontrole 
en branddetectiesystemen.  

PRODUCTEN DIE MEE EVOLUEREN 
MET UW BEHOEFTES
Maatwerk is onze norm 

Al onze producten stemmen we volledig af op uw  
wensen van vandaag, maar ook voor morgen. Van een een-
voudige domotica oplossing tot geavanceerde toepas-
singen voor bedrijven: we staan klaar om samen met u een 
oplossing uit te werken. 

Duurzaamheid 

We ontwikkelen enkel kwalitatieve producten. De nieuw-
ste technologie is steeds compatibel met de voorgaande 
generaties. Uw installatie groeit mee met de nieuwste 
evoluties en toekomstige noden. Een hele besparing en  
gemoedsrust op de lange termijn voor u.. 

Absolute topkwaliteit van Belgische 
bodem 

Als fabrikant geloven we in onze eigen kwaliteit, al 
meer dan 35 jaar ontwikkelen en produceren we onze  
producten in onze vestiging te Herstal.

AnB-Rimex beschikt over een ruim netwerk van erkende installateurs.


