
BASISFUNCTIONALITEITEN HOMIES  

Homies is een alarmeringsplatform dat innovatieve beveiligingstechnologie koppelt aan jouw sociale netwerk 

en buurtnetwerken, met als doel inbraak- en brandschade te minimaliseren en sociale cohesie en het gevoel 

van veiligheid in wijken te vergroten. Met Homies is  er altijd iemand thuis.   

Homies slaat alarm bij brand en inbraak. Gaat het alarm af, dan  klinkt niet alleen een sirene maar worden 

naast jouzelf, ook jouw familie, vrienden en buren geappt. Je kunt dan met elkaar overleggen en direct in actie 

komen. Dit met als resultaat dat er binnen 3 minuten iemand aanwezig is om de situatie waar te nemen.  

Homies is te ontleden in twee onderdelen: 

• De Homies veiligheidsdienst 

• De Homies hardware componenten 

Homies is primair een online veiligheidsdienst. Wanneer het alarm is ingeschakeld en er wordt een rook-, 

bewegings-, of deur-openmelding geregistreerd dan gaat het signaal naar Homies die vervolgens de juiste 

personen op de hoogte brengt. Dit is de bewoner en/of zijn omgeving.  

Voor het maken van de alarmmeldingen is hardware benodigd. Daarom wordt er in de woning een gateway 

aangebracht, een slimme rookmelder, een bewegingsmelder en twee raam/deur sensoren. In het Homies 

hardware pakket zitten ook twee afstandsbedieningen voor het in- en uitschakelen van het systeem. Dat kan 

ook via de Homies App. De gebruiker kan dit pakket hardware uitbreiden bij Homies.  

Homies wordt door Heijmans toegepast met de naam VeiligWonen.  

 



OVERZICHT COMPONENTEN HOMIES 

Het basispakket Homies bevat de volgende onderdelen:  

• Één gateway 

• Twee raam/deur sensoren * 

• Één slimme rookmelder * 

• Één bewegingsmelder * 

• Twee afstandsbedieningen * 

• Diverse montagematerialen 

Hieronder worden de componenten nog los besproken. 

* Extra onderdelen kunnen na oplevering van de woning rechtstreeks bij Homies worden aangeschaft. 

GATEWAY 

De gateway is het centrale bedieningskastje waar de rest van de componenten (draadloos) mee verbonden 

worden. Het kastje wordt met de bijgeleverde beugel in de meterkast opgehangen en via een losse 

adaptervoeding van stroom voorzien.  

  

 

 

 

 

 



RAAM/DEUR SENSOREN 

De raam/deur sensoren werken door middel van een magneetcontact en bestaan daarom uit twee delen. Één 

van de delen wordt op de deur geplaatst, en de andere op het kozijn. Zo weet het systeem of een deur open of 

gesloten is. De sensoren zijn 7cm hoog en worden gevoed door een batterij. De batterij is door de gebruiker 

zelf te vervangen. Vanwege garantievoorschriften van de kozijnen worden deze sensoren altijd met 

dubbelzijdige tape bevestigd. 

 

 

SLIMME ROOKMELDER 

De slimme rookmelder detecteert rook en zo weet het systeem of er een rookalarm gegeven moet worden. De 

slimme rookmelder wordt extra aangebracht in de woning naast de gebruikelijke door ons geplaatste 

rookmelders. De rookmelder wordt gevoed door een 9 volts blok batterij. De batterij is door de gebruiker zelf 

te vervangen. De rookmelder wordt naar gelang de voorkeur van bewoner met pluggen en schroeven 

gemonteerd (voorkeur), of met dubbelzijdige tape. 

  

 

 

 

 



 

BEWEGINGSMELDER 

De bewegingsmelder is pet-immune. Dat houdt in dat beweging van honden en katten genegeerd wordt en zo 

geen valse alarmen voorkomen. De bewegingsmelder wordt naar gelang de voorkeur van bewoner met 

pluggen en schroeven gemonteerd (voorkeur), of met dubbelzijdige tape. De bewegingsmelder wordt correct 

ingesteld bij de installatie van het systeem, voeding geschied via batterij. Deze kan de gebruiker zelf vervangen.  

 

 

AFSTANDSBEDIENIING 

De afstandsbediening heeft verschillende knoppen om het alarm in en uit te schakelen. Daarnaast is er een 

knop voorzien voor een SOS melding. De afstandsbediening werkt alleen wanneer men binnen het bereik is van 

de gateway. De afstandsbediening wordt gevoed door een batterij welke door de gebruiker zelf te vervangen 

is.  

 

DIVERSE MONTAGEMATERIALEN 

In het pakket worden pluggen, schroeven en dubbelzijdige tape meegeleverd om de diverse onderdelen te 

monteren en bevestigen.  

Noot: Indien Homies door Heijmans in een project wordt toegepast, dan worden de verschillende 

componenten door een professioneel installateur na oplevering in de woning gemonteerd. 


