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INTELLIGENT KADER VOOR DEUR OF RAAM



De huidige uitvinding betreft een kader voor het 
houden van een deur of een raam, met een kamer in 
de stijlen en/of in de dorpels. De kamer is geschikt 
voor het ontvangen van elektronische componenten en
omvat aankoppelementen voor de elektronische 
componenten, en bij voorkeur een sturingssysteem, 
zodanig dat de elektronische componenten 
operationeel gekoppeld worden aan een 
sturingssysteem dat geschikt is om met de 
elektronische componenten, met een extern 
controleapparaat en externe netwerken te 
communiceren en de elektronische componenten aan 
te sturen. De toegang tot de kamer is mogelijk via een 
afneembaar dekelement.
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INTELLIGENT KADER VOOR DEUR OF RAAM

TECHNISCH DOMEIN

De uitvinding heeft betrekking op een intelligent kader voor een deur of een raam, 5

waarbij één of meerdere elektronische componenten, zoals sensoren, 

verlichtingselementen, displays, communicatie-elementen en dergelijke, hierin zijn 

ingebouwd en geschikt om aangestuurd te worden vanuit een softwareplatform. Verder 

zijn deze componenten geadapteerd om communicatie mogelijk te maken met externe 

netwerken.10

STAND DER TECHNIEK

Kaders voor deuren of ramen, met daarin caviteiten voor het bevatten van elektronische 

componenten zijn weinig gekend in de Stand der Techniek. Door de opmars van “the 15

Internet of Things” is er een groeiende vraag naar ‘intelligente’ objecten, gaande van 

geluidsinstallaties, gordijnen, centrale verwarmingssystemen tot wc-brillen. Bovendien 

is het steeds wenselijker om op een eenvoudige manier al deze systemen aan te sturen, 

in de praktijk bij voorkeur via een draagbaar apparaat, zoals een tablet of smartphone. 

De gebruiker wenst bovendien dat in deze objecten een veelheid aan elektronische 20

apparaten ingebouwd zijn of kunnen worden, wat in de praktijk voor problemen zorgt 

in verband met beschikbare plaats. Om deze reden moet er dan ook creatief omgegaan 

worden met ruimte.

Voor deuren, ramen, en in het bijzonder de kaders hiervan, zijn in het verleden al enkele 25

pogingen ondernomen om deze te integreren in de sfeer van huisautomatisering waar 

momenteel meer en meer wordt op ingezet. In industriële settings zijn hier al bepaalde 

stappen gezet, vooral om praktische en veiligheidsredenen, maar voor particulieren 

staat dit nog niet zo ver. Tot nu toe zijn deelsystemen (geluidsinstallaties, televisie, 

verlichting, verwarming, ...) vaak individueel aangepast naar domotica-toepassingen 30

toe en zijn de systemen met een bredere waaier aan mogelijkheden vervat in een 

centraal besturingselement ergens in het huis dat doorgaans verwarming, verlichting 

en dergelijke controleert. Dit centrale besturingselement kan dan bepaalde 

deelsystemen controleren, die telkens op een bepaalde locatie dienen geplaatst te 

worden en daarbij plaats innemen en bovendien vaak esthetisch onaangenaam zijn, 35

zoals in een behuizing geïnstalleerd aan een muur, of in een muur ingebouwd.
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Zoals gezegd is dit zowel visueel niet aantrekkelijk, maar daarnaast is het ook vervelend 

bij installatie. Een dergelijk systeem inbouwen of aanbouwen in een muur, is een 

gespecialiseerde operatie voor een vakman die afhankelijk is van de muur in kwestie en 

de locatie ervan. 

5

In verband met het concept van een intelligent kader voor deur of raam zijn nog maar 

bijzonder weinig aanvragen en patenten bekend en bovendien zijn deze aanvragen en 

patenten vaak gericht op een heel specifieke toepassing.

Zo is er bijvoorbeeld de Amerikaanse aanvrage US 2013/0247954, waar een raam of 10

deur met fotovoltaïsche module wordt beschreven. Hierin zit minstens één elektronische 

component voor het besturen van de fotovoltaïsche module in het kader van het raam 

of de deur ingebouwd, maar deze wordt modulair ingebouwd. Het idee om een kader 

van een deur of raam van een holte te voorzien is dus reeds gekend, maar dan voor 

heel specifieke toepassingen, waarbij weinig plaats nodig is aangezien het om een 15

beperkt aantal componenten gaat. Bovendien laat deze uitvoering aanpassingen niet 

eenvoudig toe, bijvoorbeeld bij het plaatsen van extra componenten, aangezien de 

uitsparing voor de componenten gericht is op het ontvangen van een beperkt aantal 

componenten die gericht zijn op de fotovoltaïsche module. De aanvrage focust zich dan 

ook op het specifieke doel van de aansturing van de fotovoltaïsche module en heeft ook 20

niet de bedoeling een breed platform te scheppen voor een veelheid aan onderling 

interagerende elektronische componenten, of communicatie met externe systemen.

Zo is er ook het verleende Amerikaanse patent US 8,839,578, waarin een systeem wordt 

beschreven van wandplaten waarin meerdere componenten daarin gemonteerd worden. 25

De wandplaten omvatten openingen naar holtes daarin, met afneembare dekpanelen. 

Dit vereist echter het gebruik van dergelijke wandplaten in of aan de muur wat vaak 

visueel onaantrekkelijk is en bovendien een gebruiker dwingt om hiervan gebruik te 

maken. Bovendien zullen de holtes in de wandplaten vaak groot zijn om alle 

componenten te herbergen.30

Verder is er de Amerikaanse aanvrage US 2009/0302995 die een digitale deur 

beschreven, met energievoorziening, een ontvangstelement, een multislot bestaande 

uit een veelheid van sloten, een communicatie-eenheid, een geheugeneenheid, een 

audio-eenheid en een controller om deze elementen te besturen. Deze fragiele35

elementen zijn allen ingebouwd in de deur en als zodanig veel gevoeliger aan schade 

door schokken, beweging, druk en dergelijke. Bovendien is het elektrische contact voor 
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bijvoorbeeld externe energievoorzieningen moeilijker omdat er geen volledig vaste 

contactpunten zijn waarlangs energie kan voorzien worden naar de deur.

Een gelijkaardige opstelling en probleem worden teruggevonden in het Amerikaanse 

patent US 5,212,907.

5

Daarnaast wordt er verwezen naar de Amerikaanse aanvrage US 2011/253483 waarin 

bij een liftsysteem elektronische componenten, onder andere voor de besturing van de 

lift geplaatst worden in de omkadering van de liftdeuren, te interpreteren als het kader 

van de liftdeuren. Dit kader biedt natuurlijk veel meer ruimte voor dergelijke 

componenten waardoor het probleem van plaatsgebrek zich niet kan stellen. Bovendien 10

betreft het in deze aanvrage hoofdzakelijk andere elektronische componenten, meer 

gericht op de context van de liftbesturing.

Ten slotte wordt in het Duitse gebruiksmodel DE 202005006475 een extra 

deurbekledingselement met afneembaar afdekpaneel, met in het 15

deurbekledingselement elektronische onderdelen, waarbij het afdekpaneel met 

zichtbare of onzichtbare bevestigingsmiddelen en aansluitend op de elektronische 

onderdelen verbonden is. Verder worden mogelijke materialen voor het kader 

besproken, zoals PVC, duroplast, graniet, kunststeen, edelstaal en dergelijke. Het 

deurbekledingselement is bedoeld om rondom een bestaand kader met deur gebouwd 20

te worden, om voldoende plaats te hebben voor de elektronische componenten, en is 

met andere woorden niet bezig met het geconstateerde probleem voor het inbouwen 

van elektronische componenten in kaders. Het gebruiksmodel is verder vaag en ruim en 

geeft niet aan hoe het een oplossing biedt voor de aansturing van de elektronische 

onderdelen, en behandelt het vastgestelde probleem van een tekort aan plaats voor de 25

componenten niet.

De huidige uitvinding beoogt een oplossing te vinden voor ten minste enkele van 

bovenvermelde problemen.

30

Er is nood aan een verbeterd kader voor een deur of een raam, waarin de elektronische 

componenten veilig en gebruiksvriendelijk kunnen ingebracht worden.

De uitvinding beoogt dit op te lossen.

SAMENVATTING VAN DE UITVINDING35

In een eerste aspect betreft de uitvinding een kader geschikt voor het houden van een 

deur of een raam. Dit kan slaan op buitendeuren en binnendeuren. Het kader heeft een 
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voorzijde en een achterzijde. De voorzijde en achterzijde liggen aan weerskanten van 

het vlak waarin de deur of het raam in het kader gehouden worden in gesloten toestand. 

Verder omvat het kader minstens twee hoofdzakelijk evenwijdig lopende opstaande 

stijlen, met een boveneinde en een ondereinde. Hierbij kan minstens één stijl van één 

of meerdere bevestigingselementen voorzien zijn om de deur of het raam (of meerdere) 5

vast te houden en draaiing van de deur of het raam toe te staan rond deze 

bevestigingselementen. Het kader omvat een dorpel, waarbij de dorpel de boveneinden 

van de twee stijlen verbindt en waarbij de dorpel hoofdzakelijk loodrecht staat op de 

twee stijlen. Ten slotte omvat het kader minstens één kamer in minstens één van de 

stijlen en/of de dorpel. Bij voorkeur bevindt de kamer zich in de stijl aan de krukzijde 10

van het kader, hoewel de kamer zich ook in de dorpel of zelfs aan de scharnierzijde van 

het kader kan bevinden. Het is ook mogelijk om meerdere kamers te hebben in 

verschillende onderdelen van het kader. De kamer is geschikt voor het ontvangen en 

omvatten van één of meerdere elektronische componenten. Het kader van minstens één 

opening voorzien is aan de voorzijde en/of de achterzijde van het kader, waarbij toegang 15

tot de kamer mogelijk is via de opening, en waarbij de kamer voorzien is van een 

dekelement geschikt om de opening van de kamer af te sluiten. De kamer kan doorlopen 

over de volledige lengte van de stijl, of over de volledige breedte van de dorpel, of 

slechts over een deel daarvan. Het kader kan eveneens optioneel reeds de deur of het 

raam omvatten, waarbij dit geschikt is om via de bevestigingselementen in het kader 20

opgehangen te worden. De kamer is van minstens één aankoppelelement geschikt voor 

het operationeel ontvangen van de één of meerdere elektronische componenten in de 

kamer. In een mogelijke uitvoeringsvorm omvat het kader één of meerdere 

elektronische componenten, zoals een beeldopname instrument, een geluidsopname 

instrument, een elektronisch vergrendelingssysteem of andere, en waarbij de 25

elektronische componenten geschikt zijn om operationeel gekoppeld te worden in de 

kamers aan de aankoppelelementen. In een mogelijke uitvoeringsvorm omvat de kamer 

een sturingssysteem geschikt voor het ontvangen en versturen van draadloze en/of 

bedrade signalen, en bij voorkeur ook bedrade signalen van en naar de elektronische 

componenten en/of een draagbaar controleapparaat en/of externe netwerken. Bij 30

voorkeur is het sturingssysteem geschikt voor het ontvangen en versturen van 

draadloze signalen naar het externe controleapparaat en externe netwerken. In een 

mogelijke uitvoeringsvorm zijn minstens een deel van de elektronische componenten 

rechtstreeks aanstuurbaar met een draagbaar controleapparaat. In een mogelijke 

uitvoeringsvorm omvat de kamer hardwarecomponenten geschikt voor het 35

ondersteunen van een softwareplatform voor het aansturen van minstens een deel van 

de elektronische componenten. In een mogelijke uitvoeringsvorm omvat de kamer 

meerdere deelkamers, geschikt voor het omvatten van één of meerdere elektronische 
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componenten. Bij voorkeur zijn de deelkamers onderling allen rechtstreeks of 

onrechtstreeks verbonden. In een mogelijke uitvoeringsvorm is de kamer geschikt voor 

het afneembaar ontvangen van elektronische componenten, zodanig dat deze 

operationeel zijn bij ontvangst in de kamer. In een mogelijke uitvoeringsvorm omvat 

het kader minstens één scherm aan de voorzijde en/of achterzijde van het kader, en is 5

het scherm geschikt om te communiceren met één of meerdere van de elektronische 

componenten en/of het sturingssysteem. Bij voorkeur heeft het scherm touchscreen 

capaciteit. In een uitvoeringsvorm omvatten de elektronische componenten minstens 

één sensor. Bij voorkeur omvatten de elektronische componenten een sensor geschikt 

voor beeldherkenning en/of beeldopname. In een mogelijke uitvoeringsvorm is de 10

kamer geschikt om bedrade energievoorziening voor één of meerdere van de 

elektronische componenten mogelijk te maken. In een mogelijke uitvoeringsvorm 

omvat het kader aluminium. In een mogelijke uitvoeringsvorm omvat het kader een 

krukzijde, de stijl waar de deur niet aan bevestigd wordt, en bevindt de kamer zich 

substantieel in de stijl aan de krukzijde van het kader. In een mogelijke uitvoeringsvorm 15

bevindt de kamer zich substantieel in de dorpel. In een mogelijke uitvoeringsvorm 

omvat de kamer één of meerdere thermische onderbrekingen tussen de kamer en 

ruimtes buiten het kader. Bij voorkeur bevinden de thermische onderbrekingen zich aan 

de zijkanten van het kader, zijn de kanten van het kader die de voorzijde en de 

achterzijde van het kader verbinden.20

In een tweede aspect betreft de uitvinding een werkwijze voor het installeren van een 

kader zoals beschreven in dit document, in een opening in een muur. De werkwijze 

omvat volgende stappen:

a. het aankoppelen van één of meerdere elektronische componenten in de 25

kamer;

b. optioneel het bevestigen van het bewegende deel van de deur of het raam 

aan het kader;

c. het bevestigen van het kader in de opening hiervoor voorzien; 

d. optioneel het aanbrengen van pleisterwerk of afkasten voor het afwerken 30

van de aanhechting van het kader aan de muur;

e. het voorzien van een sturingssysteem met ingebed softwareplatform in 

de kamer;

f. en het koppelen van de één of meerdere elektronische componenten aan 

het sturingssysteem met ingebed softwareplatform.35

In een derde aspect betreft de uitvinding een kit, omvattende één of meerdere kaders

zoals beschreven in dit document, en één of meerdere elektronische componenten 
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geschikt om operationeel ontvangen te worden in een kamer van het kader. Optioneel 

omvat de kit één of meerdere deuren of ramen geschikt om ontvangen te worden in de 

één of meerdere kaders.

BESCHRIJVING VAN DE FIGUREN5

FIG. 1A toont een aanzicht van een kader voor een deur met afgedekte kamer, vanuit 

de binnenkant van een ruimte.

FIG. 1B toont een aanzicht van een kader voor een raam met afgedekte kamer, vanuit 

de binnenkant van een ruimte.10

FIG. 1C toont een aanzicht van een onafgedekte kamer met aankoppelelementen, 

vanuit de binnenkant van een ruimte.

FIG. 1D toont een aanzicht van een kader met een deur met luidspreker, camera en 

LED-strip, gezien vanuit de buitenkant van een ruimte.

FIG. 1E toont een aanzicht van een kader met een deur, met afgedekte kamer en LED-15

strip, gezien vanuit de binnenkant van een ruimte

FIG. 2A toont een zijdelingse doorsnede van een afgedekte kamer met elektronische 

component.

FIG. 2B toont een zijdelingse doorsnede van een lege afgedekte kamer met LED-strip.20

FIG. 2C toont een frontale doorsnede van een onafgedekte kamer met verschillende 

deelkamers.

FIG. 2D toont een doorsnede van een kamer met thermische onderbrekingen, gezien

vanuit een standpunt langsheen de lengteas van de opstaande stijl.

25

GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING

Tenzij anders gedefinieerd hebben alle termen die gebruikt worden in de beschrijving 

van de uitvinding, ook technisch en wetenschappelijke termen, de betekenis zoals ze 

algemeen begrepen worden door de vakman in het technisch veld van de uitvinding. 30

Voor een betere beoordeling van de beschrijving van de uitvinding, worden de volgende 

termen expliciet uitgelegd.

“Een”, ”de” en “het” refereren in dit document naar zowel het enkelvoud als het 

meervoud tenzij de context duidelijk anders veronderstelt. Bijvoorbeeld, “een segment” 35

betekent een of meer dan een segment.
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Wanneer “ongeveer” of “rond” in dit document gebruikt wordt bij een meetbare 

grootheid, een parameter, een tijdsduur of moment, en dergelijke, dan worden variaties 

bedoeld van +/-20% of minder, bij voorkeur +/-10% of minder, meer bij voorkeur +/-

5% of minder, nog meer bij voorkeur +/-1% of minder, en zelfs nog meer bij voorkeur 

+/-0.1% of minder dan en van de geciteerde waarde, voor zoverre zulke variaties van 5

toepassing zijn in de beschreven uitvinding. Hier moet echter wel onder verstaan worden 

dat de waarde van de grootheid waarbij de term “ongeveer” of “rond” gebruikt wordt, 

zelf specifiek wordt bekendgemaakt.

De termen “omvatten”, “omvattende”, “bestaan uit”, “bestaande uit”, “voorzien van”, 10

“bevatten”, “bevattende”, “behelzen”, “behelzende”, “inhouden”, “inhoudende” zijn 

synoniemen en zijn inclusieve of open termen die de aanwezigheid van wat volgt 

aanduiden, en die de aanwezigheid niet uitsluiten of beletten van andere componenten, 

kenmerken, elementen, leden, stappen, gekend uit of beschreven in de stand der 

techniek.15

De term “krukzijde” verwijst naar de stijl van het kader aan de overzijde van de stijl 

waar een deur of raam aan bevestigd wordt (dit is dan de scharnierzijde). Vaak heeft 

een gesloten deur of raam een handvat of knop of kruk aan de krukzijde van het kader.

20

De term “dorpel” verwijst hierin naar de bovendorpel, dit is de bovenkant van het kader, 

en/of naar de onderdorpel indien aanwezig, dit is de onderkant van het kader.

De term “kamer” verwijst hierin naar een caviteit of holte in een ander voorwerp. Deze 

caviteit kan een willekeurige vorm hebben, bijvoorbeeld een gekromd oppervlak 25

hebben, of meerdere platte vlakken hebben als oppervlak of een combinatie van de 

voornoemde. Verder kan de kamer dus ook verwijzen naar een behuizingselement, 

aangezien dit ook een structuur is met daarin een caviteit of holte.

De term “stijl” verwijst hierin, tenzij de dorpels uitdrukkelijk genoemd worden als apart 30

delen, naar het geheel van dorpels en stijlen horende bij het kader. Aangezien deze 

allen ongeveer dezelfde vorm hebben, bieden deze dezelfde mogelijkheden voor verdere 

bewerking, zoals het voorzien van kamers daarin.

De term “lengte” van een stijl of dorpel verwijst naar de langste dimensie ervan, waarbij 35

het ene uiteinde van de lengte van een stijl of dorpel vastgehecht is aan een andere stijl 

of dorpel. Indien verwijzend naar een kamer, gaat het ook over de dimensie die loopt 

volgens dezelfde langste dimensie van de stijl of dorpel waarin de kamer zich bevindt.
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De term “elektronische componenten” verwijst in eerste zin apparaten op zich, zoals 

microfoons, geluidsprekers, motoren, sensoren, batterijen, maar omvat eveneens 

basisonderdelen die in elektronische apparatuur gebruikt worden enerzijds, als 

basiselementen, en op die manier vaak in een groter geheel gebruikt worden. Algemeen 5

wordt een sturingssysteem ook gerekend onder de elektronische componenten, tenzij 

het tegendeel expliciet wordt vermeld. Daarnaast kan de term ook schakelingen, zijnde 

netwerken van elektrische en elektronische componenten, zoals processoren en 

dergelijke, omvatten.

10

De term “deur” of “raam” verwijst hierin voornamelijk naar het bewegende deel van een 

deurkader of raamkader. Echter, in bepaalde gevallen, zoals duidelijk zal zijn uit de 

beschrijving, kan de term ook verwijzen naar het geheel van bewegende deel en vast 

kader.

15

In een eerste aspect betreft de uitvinding een kader geschikt voor het houden van een 

deur of een raam en elektronische componenten. De deur of het raam kunnen zowel 

buitendeuren of –ramen als binnendeuren of –ramen zijn. Een kader heeft een voorzijde 

en een achterzijde, de voorzijde en achterzijde zijn de twee zijden van het vlak waarin 

de deur of het raam zich in gesloten toestand in bevinden. Het kader omvat typisch 20

minstens twee opstaande stijlen die hoofdzakelijk evenwijdig lopen. In de praktijk zal 

het kader twee stijlen omvatten die volledig evenwijdig lopen. De stijlen hebben een 

boveneinde en een ondereinde. Optioneel kan minstens één stijl van één of meerdere 

bevestigingselementen voorzien zijn. Het kader omvat typisch ook een dorpel, waarbij 

de dorpel de boveneinden van de stijlen verbindt en waarbij de dorp hoofdzakelijk 25

loodrecht staat op de twee stijlen. Verder omvat het kader optioneel een onderdorpel, 

waarbij de onderdorpel de ondereinden van de twee stijlen verbindt en waarbij de 

onderdorpel hoofdzakelijk loodrecht staat op de twee stijlen. Dit komt vaak voor in het 

geval het om een raamkader gaat. In minstens één van de stijlen en/of de dorpel is 

minstens één kamer voorzien. De kamer loopt bij voorkeur over ongeveer de volledige 30

lengte van de stijl waarin deze zich bevindt, bij verdere voorkeur heeft de kamer ook 

ongeveer hetzelfde profiel over de lengte van de kamer. Het kader is verder voorzien 

van minstens één opening aan de voorzijde en/of de achterzijde van het kader. Het 

kader is verder voorzien van een afneembaar dekkend element geschikt om de opening 

van het kader af te sluiten. Het afneembaar dekkend element is bij voorkeur opnieuw 35

over de volledig lengte van de kamer Optioneel omvat het kader ook de deur of het 

raam, geschikt om via de bevestigingselementen in het kader opgehangen te worden. 

Het kader wordt gekenmerkt doordat de kamer geschikt is voor het ontvangen van één 
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of meerdere elektronische componenten en voorzien is van minstens één 

aankoppelelement geschikt voor het operationeel ontvangen van de één of meerdere 

elektronische componenten.

Het plaatsen van elektronische componenten zoals audio-toestellen, beeldregistratie-5

toestellen en dergelijke aan doorgangen zoals deuren of ramen biedt verschillende 

voordelen. Doorgangen tussen verschillende ruimtes zijn heel belangrijk, niet alleen 

omdat ze ruimtes van elkaar afscheiden, maar ook omdat ze niettegenstaande aan de 

periferie van een ruimte gelegen te zijn, focus trekken. Om die reden is het gewenst om 

op deze locatie bepaalde elektronische componenten en andere mogelijkheden te 10

plaatsen. Enerzijds is het mogelijk om bij het binnentreden of verlaten van een ruimte 

de omstandigheden vast te leggen, bijvoorbeeld aansturing van verlichting in een 

volgende ruimte, verwarming, muziek, zonneschermen en dergelijke. Daarenboven 

biedt het als voordeel dat het de toegang tot een bepaalde ruimte elektronisch kan 

beheren, en op die manier klassieke sloten, die eenvoudiger te kraken zijn, te 15

verbeteren. De toegang tot een bepaalde ruimte kan bijvoorbeeld aan de hand van 

biometrische gegevens toegestaan of afgewezen worden, aan de hand van een code of 

via voorgeprogrammeerde instructies, zoals tijdsgerelateerde voorwaarden. Op deze 

wijze kan bijvoorbeeld een levering (bijvoorbeeld bestelde items) binnen geplaatst 

worden door een tijdelijke opening mits ingeven van een leveringscode. Ook kan de 20

deur of het raam tijdelijk ontsloten worden door de leveringscode om zo de levering 

binnen te kunnen plaatsen. Systemen om dergelijke processen te sturen bestaan al, 

maar worden bijvoorbeeld ingebouwd in een muur, of in een aparte behuizing 

geïnstalleerd die kan bevestigd worden aan een muur. Het inbouwen in een muur is een 

technisch moeilijke methode, aangezien hierbij bijvoorbeeld moet gecoördineerd 25

worden bij de aanleg van de muur met een expert voor het installeren van dergelijke 

systemen, die moet betrokken worden bij de aanleg van de muur. Bij het achteraf 

inbouwen gaat dit gepaard met sloopwerk en aanpassingen die veel werk met zich 

meebrengen, en op die manier grote kosten kunnen meebrengen omdat aanpassingen 

aan een bouwstructuur achteraf niet zomaar kunnen doorgevoerd worden zonder 30

veiligheidsgevaar. Verder is er ook nog de bedenking dat dit visueel minder aantrekkelijk 

is voor een gebruiker. Indien voor een uitwendige behuizing geopteerd wordt, is er 

enerzijds opnieuw het visuele bezwaar tegen zo’n behuizing. Anderzijds moet deze 

behuizing ergens geplaatst worden zodanig dat het vlot kan gebruikt worden voor de 

toepassing. Een dergelijke behuizing neemt plaats in en kan bovendien niet altijd vlot 35

geplaatst worden in de buurt van deuren of ramen, waar vaak decoratieve elementen 

staan, en het zeker esthetisch niet gewenst is om in de buurt van ramen of deuren 

behuizingen te plaatsen. Daarnaast worden externe behuizingen door het feit dat deze 
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extern geplaatst worden in de buurt van een locatie zoals een deur of raam waar veel 

beweging plaatsvindt, vaak geconfronteerd met botsingen, schokken en dergelijke die 

de gevoelige elektronische componenten erin kunnen ontregelen of beschadigen. Door 

gebruik te maken van het kader van de deur of het raam voor het bevatten van de 

elektronische componenten, worden deze veilig weggeborgen in een ander voorwerp 5

dat opgenomen is in de structuur van de ruimte. Het kader is immers een onderdeel dat 

noodzakelijk is voor de plaatsing van de deur of het raam en zodoende zo goed als altijd 

aanwezig. Bovendien worden hiervoor vaak stevige materialen gebruikt omdat deze 

tegen een stootje moeten kunnen door bijvoorbeeld botsingen, waardoor de 

elektronische componenten in het kader een goede bescherming hebben tegen 10

dergelijke mechanische belastingen. Bovendien zijn er op deze manier geen elementen 

zichtbaar, wat gewenst is door gebruikers. Door een opening te voorzien die afneembaar 

kan afgedekt worden en gemakkelijke toegang verschaft tot de kamer in het kader, is 

het mogelijk om elektronische componenten in de kamer toe te voegen, te verwijderen, 

te vervangen of te herstellen. Het is mogelijk een opening aan slechts de voorzijde of 15

de achterzijde van het kader of aan beide te voorzien. Het laatste biedt als voordeel dat 

de eerder vernoemde aanpassingen langs beide zijden kunnen uitgevoerd worden. Ten 

slotte heeft de kamer minstens één aankoppelelement dat geschikt is voor het 

operationeel ontvangen van de één of meerdere elektronische componenten. Omdat 

elektronische componenten eenvoudig plaatsbaar, verwijderbaar en vervangbaar 20

moeten zijn, is het handig dat de kamer uitgerust is met aankoppelelementen hiervoor. 

Dit staat een zogenaamde plug & play toe van de elektronische componenten, die per 

specifiek doel vaak gelijkaardige eigenschappen hebben qua koppeling. Deze koppeling 

kan variëren tot een bepaalde manier van energievoorziening (via USB-aansluiting 

bijvoorbeeld), tot aansluiting op externe elementen (bijvoorbeeld van een camera op 25

een geheugenelement voor het opslaan van de beelden) of eenvoudigweg het statisch 

houden van elektronische componenten, wat belangrijk is om deze fragiele onderdelen 

te beschermen. Bij voorkeur is het elk van voornoemde zaken. Bovendien, door vaste 

koppelelementen te voorzien, is het eenvoudig voor de installatie, vervanging en 

verwijdering van elektronische componenten te zorgen aangezien een duidelijke 30

structuur wordt voorzien, en zo bijvoorbeeld efficiënt de juiste componenten verbonden 

worden, en daarnaast ook voor een betere ordening zorgt van de onderdelen, wat zowel 

plaats bespaart als meer overzicht geeft.

Bovendien staat een dergelijk kader toe om eenvoudig geproduceerd te worden met 

behulp van freestechnieken bijvoorbeeld, door eenvoudigweg de ruimte van de kamer 35

weg te frezen. Deze techniek wordt vaak gebruikt op metaal, hout en kunststof en is 

erg kost-efficiënt, aangezien de gebruikte kaders standaardkaders kunnen zijn en niet 

speciaal op maat gemaakt dienen te worden voor deze toepassing. De kaders kunnen
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een standaardprofiel hebben, en vervolgens achteraf aangepast worden door waar 

gewenst delen weg te frezen of op een andere manier te verwijderen, en zo de kamer 

te maken.

In een mogelijke uitvoeringsvorm omvat het kader een onderdorpel die de ondereinden 5

van de stijlen verbindt. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval bij kaders voor ramen. Hoewel 

dit niet gebruikelijk is, kunnen één of meerdere kamers voor de elektronische 

componenten ook in de onderdorpel aangebracht worden. In een mogelijke 

uitvoeringsvorm omvat het kader één of meerdere tussendorpels en/of tussenstijlen, 

waarin één of meerdere kamers kunnen ondergebracht worden. Tussendorpels 10

verbinden de stijlen onderling op punten tussen boveneinde en ondereinde van de 

stijlen. Tussenstijlen zijn stijlen die zich tussen de twee buitenste stijlen bevinden en 

hoofdzakelijk evenwijdig daarmee lopen, hoewel dit niet noodzakelijk is. De 

tussenstijlen en tussendorpels kunnen ook diagonaal of schuin lopen.

15

In een mogelijke uitvoeringsvorm zijn één of meerdere kamers omvat in een enkele 

stijl. Deze kamer kan van het boveneinde tot het ondereinde van de stijl doorlopen, of 

kan over slechts een deel van de lengte van de stijl doorlopen. Bij voorkeur loopt de 

kamer ongeveer over de volledige lengte van de stijl, bijvoorbeeld 75% van de lengte 

van de stijl, of meer, bijvoorbeeld 80% van de lengte van de stijl, of 85% of 90% of 20

95% van de lengte van de stijl. Bij voorkeur is de kamer afgesloten aan het boveneinde 

en het ondereinde van de stijl. Indien nodig kan de stijl verstevigd worden door gebruik 

van een bijkomend, duurzaam materiaal, zoals aluminium of hout.

In een mogelijke uitvoeringsvorm zijn één of meerdere kamers omvat in een dorpel. 25

Deze kamer kan van over de volledige lengte van de dorpel doorlopen, of kan over 

slechts een deel van de lengte van de dorpel doorlopen. Bij voorkeur loopt de kamer 

ongeveer over de volledige lengte van de dorpel. Hierbij kan de kamer al of niet 

afgesloten zijn aan het uiteinden van de dorpel. Indien nodig kan de dorpel verstevigd 

worden door gebruik van een bijkomend, duurzaam materiaal, zoals aluminium of hout.30

Daarnaast is het ook mogelijk om meerdere aparte kamers te maken in één stijl of in 

één dorpel of in twee stijlen, of in twee dorpels of combinaties daarvan. Door 

verschillende kamers te maken is het mogelijk de stukken tussen de kamers in een stijl 

of dorpel te gebruiken als stut voor de structuur waar de kamers zich in bevinden en op 35

die manier de structuur verstevigen.
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In een mogelijke uitvoeringsvorm is de kamer een holte in een deel van het kader waarin 

de elektronische componenten kunnen worden aangekoppeld. Bij voorkeur is de holte 

voorzien van binnencontouren die geschikt zijn voor het ontvangen van de elektronische 

componenten.

5

In een alternatieve uitvoeringsvorm is de kamer een behuizing die kan aangebracht 

worden in een holte in een deel van het kader. Bij voorkeur is deze behuizing 

uitneembaar en eenvoudig te plaatsen in de holte van het kader. Bij verdere voorkeur 

is deze behuizing statisch en stevig bevestigd te plaatsen in de holte van het kader. Dit 

laat toe voorgeïnstalleerde kamers te bouwen en deze vervolgens te plaatsen in het 10

kader, wat de eenvoud van het aanpassen van de inhoud van de kamer aan 

elektronische componenten kan vereenvoudigen. Opnieuw kan de kamer voorzien zijn 

van binnencontouren geschikt voor het ontvangen van de behuizing.

Ook combinaties van de twee uitvoeringsvormen van een kamer kunnen toegepast 15

worden, waarbij één of meerdere kamers een structureel onderdeel uitmaken van het 

kader en één of meerdere andere kamers al of niet uitneembare behuizingen zijn die in 

een holte van het kader geplaatst kunnen worden.

In een mogelijke uitvoeringsvorm is het dekelement een verwijderbaar paneel. Bij 20

voorkeur omvat dit paneel hetzelfde materiaal en/of dezelfde kleur als het materiaal 

waarmee de buitenzijde van het kader bekleed is om onopvallend te zijn. Bij voorkeur 

is het dekelement aanwezig over de volledig lengte, of hoofdzakelijk de volledige lengte, 

van de stijl of dorpel waar de kamer in aanwezig is. Dit paneel kan via een kliksysteem 

afgenomen en bevestigd worden, of via bijvoorbeeld schroeven, klevend product, plugs 25

met weerhaken en dergelijke. Daarnaast is het ook mogelijk om het dekelement niet 

volledig te verwijderen om de opening vrij te maken, zoals bij een scharnier 

(bijvoorbeeld filmscharnier, potscharnier) of een afrolbaar (vergelijkbaar met rolluik) of 

verschuifbaar dekelement of paneel. Het dekelement sluit bij voorkeur de opening naar 

de kamer volledig af om zo weinig mogelijk warmteverlies toe te laten dat kan leiden 30

tot condensatie en/of schimmelvorming, wat nefast is voor de elektronica. Het 

dekelement is bij voorkeur geschikt als isolatiemateriaal, met een lage 

warmtegeleidingscoëfficiënt, zoals het materiaal dat geschikt is voor de thermische 

onderbrekingen die later vernoemd zullen worden.

35

De bevestigingselementen voor de deur of het raam zijn typisch scharnieren of 

gehengen. Bij voorkeur omvat het kader een deur of een raam, waarbij de deur of het 

raam kan roteren ten opzichte van het vaste kader dat de stijlen en dorpel(s) omvat.
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De aankoppelelementen voor het operationeel ontvangen van de elektronische 

componenten in de kamer zijn bij voorkeur zowel geschikt om de elektronische 

componenten aan te sluiten op een energievoorziening, als om deze statisch te houden 

voor de bescherming en orde van de componenten. Bovendien kunnen de 5

aankoppelelementen de elektronische componenten onderling verbinden (bijvoorbeeld 

een beeldregistratie apparaat met opslagapparaat) en/of met een sturingssysteem. De 

aankoppelelementen kunnen bijvoorbeeld USB-connectoren zijn, PH-connectoren, 

ingangen (of uitgangen voor) XLR-connectoren, firewire, ethernet, scarts, coaxiale 

connectoren zoals cinches, of andere adapters maar zijn hier niet tot beperkt. Daarnaast 10

kunnen bijkomende elementen voorzien zijn ter mechanische ondersteuning van de 

elektronische componenten. Bij voorkeur zijn de elektronische componenten op maat 

gemaakt voor de kamer volgens deze uitvinding. Alternatief zijn de aankoppelelementen 

en de kamer aangepast om de meest voorkomende vormen van elektronische 

componenten te ontvangen en eventueel mechanisch te ondersteunen.15

In een mogelijke uitvoeringsvorm omvat het kader één of meerdere elektronische 

componenten geschikt om operationeel gekoppeld te worden in een kamer van het 

kader. De elektronische componenten kunnen een beeldopname instrument zoals een 

camera of een bewegingssensor zijn, of een geluidsopname instrument, zoals een 20

microfoon. Verder kan ook een elektronisch vergrendelingssysteem voorzien zijn. Het 

vergrendelingssysteem kan gekoppeld zijn aan andere elektronische componenten zoals 

een gezichtsherkenning via een camera, of stemherkenning via een microfoon. Deze 

componenten kunnen vooraf al geïnstalleerd zijn in het kader, of pas naderhand worden 

geïntegreerd. Bij voorkeur zijn een deel van de elektronische componenten vooraf 25

ingebouwd, bij verdere voorkeur op een verwijderbare wijze, zodat het geheel van het 

kader met elektronische componenten onmiddellijk operationeel kan gemonteerd 

worden in een ruimte.

In een mogelijke uitvoeringsvorm omvat het kader een sturingssysteem geschikt voor 30

het ontvangen en versturen van draadloze signalen en/of bedrade signalen, van en naar 

de elektronische componenten en/of een draagbaar controleapparaat en/of externe 

netwerken. Bij voorkeur is het sturingssysteem in een bedrade verbinding met de 

elektronische componenten. Op deze manier wordt een efficiënte, snelle verbinding 

gegarandeerd en hoeven geen extra elementen opgenomen worden in de elektronische 35

componenten om een draadloze verbinding tot stand te brengen. Bovendien is dit 

eenvoudig te voorzien in de kamer door de structuur en de aankoppelelementen zodanig 

aan te passen dat de bedrade verbinding onmiddellijk aanwezig is bij plaatsing van een 
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elektronische component. Bij verdere voorkeur is het sturingssysteem geschikt om 

draadloos in verbinding te staan met een draagbaar controleapparaat, bijvoorbeeld een 

smartphone, tablet, specifieke of universele afstandsbediening en dergelijke. Een 

draadloze verbinding geniet hierbij de voorkeur zodat een gebruiker vanop afstand en 

mobiel met het sturingssysteem kan communiceren. Bij voorkeur is het sturingssysteem 5

ook in staat om draadloos en/of bedraad signalen uit te wisselen met externe 

netwerken, bijvoorbeeld een computernetwerk. Dit kan via bekabeling gebeuren om 

aansluiting te maken met een thuisnetwerk, aan gezien het kader eenvoudig fysiek te 

verbinden valt met een netwerk dat aanwezig is in de directe omgeving. De aansluiting 

kan ook draadloos gebeuren, of zowel bedraad als draadloos, afhankelijk van het 10

externe netwerk waarmee verbinding gemaakt wordt.

In een alternatieve uitvoeringsvorm is het sturingssysteem extern van het kader 

aanwezig, bijvoorbeeld aan een muur in de ruimte waar het kader zich bevindt. Dit biedt 

als voordeel dat het systeem op een centraal punt in het huis of gebouw waar het kader 15

zich in bevindt, kan bediend worden. Bovendien kan op die mate een uitgebreid systeem 

gebruikt worden, dat niet beknot wordt door de beperkingen in ruimte van de kamer. 

Het sturingssysteem is geschikt om draadloze en/of bedrade signalen te ontvangen en 

versturen, van en naar de elektronische componenten en/of een draagbaar 

controleapparaat en/of externe netwerken. De elektronische componenten kunnen bij 20

voorkeur draadloos gekoppeld worden aan het sturingssysteem en vervolgens draadloos 

bestuurd worden door het sturingssysteem. Bij verdere voorkeur wordt het 

sturingssysteem van voeding voorzien door een externe elektrische voeding, 

bijvoorbeeld aansluiting op elektriciteitsnetwerk van het gebouw waar het kader zich in 

bevindt. Alternatief kan het sturingssysteem een interne voeding hebben, bijvoorbeeld 25

batterijen.

Het sturingssysteem kan een router en/of een switch en/of een hub omvatten, naast 

eventuele bekabeling van en naar aankoppelelementen voor elektronische 

componenten. Een hub verbindt de toestellen en/of netwerken en communiceert alle 30

signalen naar elk onderdeel dat in verbinding staat met elkaar. Het werkt vaak heel 

eenvoudig en weinig efficiënt en om die reden worden vaak switches of routers gebruikt, 

om bandbreedte te sparen. Een switch verbindt toestellen en/of netwerken met elkaar 

en kan deze gericht verbinden door data slechts naar gewenste ontvangers te sturen, 

wat de verbindingen veel efficiënter (sneller) maakt. Bovendien is een switch niet veel 35

duurder dan een hub waardoor switches verkozen worden boven hubs. Een router is 

geschikt om verschillende netwerken te verbinden met elkaar en data (signalen) te
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versturen tussen de netwerken. In een mogelijke uitvoeringsvorm omvat het 

sturingssysteem één of meerdere van de genoemde elementen.

In een mogelijke uitvoeringsvorm zijn minstens een deel van de elektronische 

componenten rechtstreeks of onrechtstreeks aanstuurbaar met een draagbare 5

controleapparaat. Dit laat een gebruiker toe om met een smartphone of een tablet

bijvoorbeeld de verlichting aan te sturen, een beeldopname apparaat aan of uit te 

schakelen, of andere signalen uit te wisselen met het sturingssysteem of andere 

elektronische componenten. De verlichting kan ingebouwd zijn in het kader of kan 

verlichtingselementen omvatten in een kamer aanpalend aan het kader. Dit kan ofwel 10

rechtstreeks gebeuren, door een verbinding tussen draagbaar controleapparaat en de 

elektronische component in kwestie, waarbij het controleapparaat dan werkt als een 

afstandsbediening. Bij voorkeur gebeurt dit onrechtstreeks, waarbij het draagbare 

controleapparaat communiceert met het sturingssysteem dat op zijn beurt de 

elektronische component in kwestie aanstuurt. Zoals gezegd kan deze verbinding op 15

verschillende wijzen gebeuren, bijvoorbeeld bedraad of draadloos. Mogelijkheden voor 

draadloze communicatie zijn WiFi, Bluetooth, Zigbee, IR, ultrasonisch, LMR, SMR, LiFi 

en dergelijke. Deze oplijsting is niet-exhaustief. Bij verdere voorkeur kan een applicatie, 

bijvoorbeeld mobiele applicatie op smartphone of tablet, voorzien worden op het 

draagbare controleapparaat dat alle functionaliteiten van de elektronische componenten 20

van het kader kan aansturen en nog verdere uitbreidingen heeft. De verdere 

uitbreidingen kunnen het aansturen van verlichting en/of verwarming binnen een ruimte 

aan een zijde van het kader zijn, en niet enkel elementen die in het kader voorzien zijn.

In een mogelijke uitvoeringsvorm omvat de kamer hardwarecomponenten geschikt voor 25

het ondersteunen van een softwareplatform voor het aansturen van minstens een deel 

van de elektronische componenten. Deze hardwarecomponenten kunnen een 

geïntegreerd systeem omvatten, waarbij de software in de hardware aanwezig is, en 

praktisch een sensorgedeelte en/of een communicatiegedeelte, en/of een 

informatieverwerkend gedeelte en/of een actuatorgedeelte omvat. Bij voorkeur omvat 30

het minstens een communicatiegedeelte, een informatieverwerkend gedeelte en 

optioneel een actuatorgedeelte. Het sensorgedeelte kan vaak vervat zijn in de 

elektronische componenten (zoals een beeldopname apparaat) die aangesloten kunnen 

worden aan de rest van het systeem. Het communicatiegedeelte kan signalen van het 

sensorgedeelte verwerken en doorgeven aan andere gedeelten of elektronische 35

componenten. Het informatieverwerkend gedeelte omvat doorgaans een processor (met 

nodige software) of een toestel dat een gelijkaardige taak kan vervullen. De processor 

kan een printplaat met componenten en geïntegreerde schakelingen zijn, of 
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microprocessoren, of microcontrollers. Het actuatorgedeelte voert acties op de 

omgeving uit die aangestuurd worden door het informatieverwerkend gedeelte. Deze 

acties kunnen het aan- en uitschakelen zijn van bepaalde componenten, verbinding 

maken met externe netwerken en dergelijke.

5

In een alternatieve uitvoeringsvorm omvat het sturingssysteem hardwarecomponenten 

geschikt voor het ondersteunen van een softwareplatform voor het aansturen van 

minstens een deel van de elektronische componenten. Het sturingssysteem kan in het 

kader ingebouwd zijn, of extern zijn, zoals bijvoorbeeld aanwezig op een centraal punt 

van het gebouw waarin het kader zich bevindt. Op deze manier is bediening van de 10

elektronische componenten eenvoudiger, en kunnen meer elektronische componenten

in de kamer aangebracht worden, en is het sturingssysteem dicht genoeg aanwezig om 

de elektronische componenten draadloos aan te sturen zonder te hoge technische eisen 

te stellen.

15

In een mogelijke uitvoeringsvorm omvat het kader meerdere kamers, ook wel 

deelkamers genoemd. Deze deelkamers zijn allen geschikt voor het omvatten van één 

of meerdere elektronische componenten, en zijn onderling allen rechtstreeks of 

onrechtstreeks verbonden. Voor bepaalde toepassingen is het interessante om separate 

deelkamers te hebben, bijvoorbeeld voor het ontvangen van beeldopname apparaten. 20

Deze moeten een opening hebben naar de buitenkant van het kader voor een lens die 

beelden kan registreren buiten het kader. Daarom is het voordelig een aparte deelkamer 

te hebben hiervoor zodat andere apparaten die geen toegang tot de buitenkant van het 

kader nodig hebben, maximaal afgeschermd worden (bijvoorbeeld tegen mechanische 

belasting, schokken, weersomstandigheden, vochtigheid,…. Eenzelfde redenering kan 25

gevolgd worden voor een geluidsregistratie apparaat, of een geluidsproducerend 

apparaat, of voor verlichtingselementen omdat deze allen vaak in verbinding (visueel of 

fysiek) moeten staan met de buitenwereld voor gebruik. De verlichtingselementen 

kunnen bijvoorbeeld één of meerdere LEDs of een LED-strook omvatten die aan het 

kader worden vastgehecht, of bij voorkeur in een holte kunnen worden aangebracht 30

daarvoor voorzien. Deze apparaten kunnen door via deelkamers te werken efficiënt en 

eenvoudig geplaatst worden, en in verbinding gebracht worden met een 

sturingssysteem en/of andere elektronische componenten. In een mogelijke 

uitvoeringsvorm hebben de deelkamers apart een dekelement, maar meerdere 

deelkamers kunnen ook een dekelement delen naargelang dit voordelen biedt in 35

structuur en gebruiksgemak. Door de deelkamers onderling te verbinden kunnen de 

elektronische componenten eenvoudig verbonden worden met elkaar en/of met een 
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sturingselement. Bij voorkeur is deze verbinding structureel aanwezig tussen en in de 

kamers.

In een mogelijke uitvoeringsvorm is de kamer geschikt voor het afneembaar ontvangen 

van elektronische componenten, zodanig dat deze operationeel zijn bij ontvangst in de 5

kamer. Door de kamer en de hardware daarin zodanig te kiezen dat deze ten eerste 

compatibel zijn met de standaard, of veel voorkomende aankoppelelementen of -

methodes, van de elektronische componenten, kunnen deze eenvoudig aangekoppeld 

worden. Bij voorkeur gebeurt dit op een wijze die zogenaamde plug & play mogelijk 

maakt, waarbij de hardware de elektronische component herkent en eventueel 10

automatisch nodige software, bijvoorbeeld drivers, downloadt. Dit kan door bijvoorbeeld 

USB-poorten te voorzien voor het ontvangen van bepaalde elektronische componenten.

Dit biedt voordelen in de eenvoudige vervanging, reparatie, installatie en verwijdering 

van elektronische componenten, en laat daarnaast ook toe dat een breed bereik van 

elektronische componenten aangesloten kunnen worden in de kamer.15

In een mogelijke uitvoeringsvorm omvat het kader minstens één scherm aan de 

voorzijde en/of de achterzijde van het kader en is het scherm geschikt om te 

communiceren met het sturingssysteem en/of één of meerdere elektronische 

componenten. Bij voorkeur heeft het scherm touchscreen capaciteit. Bij verdere 20

voorkeur is het scherm geschikt om te communiceren met het sturingssysteem en is 

het op die manier onrechtstreeks verbonden met de elektronische componenten. Het 

scherm kan aan de voorzijde van het kader aanwezig zijn of aan de achterzijde of aan 

beide zijden. Bij voorkeur is het scherm geïntegreerd in het kader zodanig dat het 

inwendig is in het kader en op die manier minder gevoelig is aan mechanische belasting. 25

In een mogelijke uitvoeringsvorm is het scherm afneembaar koppelbaar aan het 

sturingssysteem door bijvoorbeeld een docking station te voorzien in het kader waarin 

een smartphone of tablet of ander systeem met een scherm kan geplaatst worden.

In een mogelijke uitvoeringsvorm omvatten de elektronische componenten minstens 30

één sensor, zoals een sensor geschikt voor beeldherkenning en/of –opname, een sensor 

geschikt voor geluidsherkenning en/of –opname, een bewegingssensor, een lichtsensor, 

een druksensor, een temperatuurssensor, een ultrasoon sensor, een chemische sensor, 

een luchtzuiverheidssensor, een vochtigheidssensor, een windsnelheidssensor, een 

positiesensor, een infraroodsensor, een biometrische sensor (bijvoorbeeld vingerafdruk, 35

handaders, gezichtsherkenning, DNA, handafdruk, iris herkenning, retina herkenning, 

geurherkenning, spraakherkenning), een IR-sensor, een vlamdetectie-sensor, en 

andere. Deze lijst is niet-exhaustief. De toepassingen van deze sensoren in domotica 
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bijvoorbeeld zijn duidelijk en enkele voordelen hiervan worden belicht in de 

voorbeelden.

In een mogelijke uitvoeringsvorm is de kamer geschikt om bedrade externe 

energievoorziening voor één of meerdere van de elektronische componenten en/of het 5

sturingssysteem mogelijk te maken. Door de kamer aan te sluiten op een externe 

energievoorziening hoeven geen batterijen te worden voorzien die vaak vervangen 

zouden moeten worden. Bij voorkeur zijn echter batterijen voorzien om bij problemen 

met externe energievoorziening gebruikt te worden, bij wijze van noodstroombatterijen, 

en die bij verdere voorkeur geschikt zijn voor langdurig gebruik. Bij voorkeur gebeurt 10

de energievoorziening op een onzichtbare wijze voor de gebruiker, aangezien dit visueel 

aantrekkelijker is, veiliger is voor de gebruiker en mechanische belasting vermijdt 

(bijvoorbeeld gestruikel over een stroomkabel). Dit is mogelijk bijvoorbeeld door

stroomkabels in een muur waarin het kader zich bevindt, door te trekken tot in de kamer 

en op die manier aan te sluiten op hardware-elementen in de kamer. Dit kan gebeuren 15

door een centraal punt, zoals het sturingssysteem, op deze wijze te voorzien van 

energie, waarbij het sturingssysteem de aangesloten elektronische componenten 

voorziet van energie. Bij de bedrade verbinding van elektronische componenten met 

een centraal punt, zoals het sturingssysteem, kunnen deze op die wijze van energie 

voorzien worden. De elektronische componenten kunnen ook draadloos van energie 20

voorzien worden door een centraal punt, bijvoorbeeld door RF straling en dergelijke.

In een mogelijke uitvoeringsvorm omvat het kader aluminium. Aluminium is een licht, 

stevig en goedkoop materiaal dat eenvoudig te bewerken is, bijvoorbeeld via extrusie. 

Ook de wanden van de kamer kunnen aluminium bevatten om op die manier voldoende 25

stevigheid te bieden tegen externe krachten en druk. Behalve aluminium zijn ook andere 

materialen zoals PVC, staal, hout geschikt aangezien deze ook voldoende stevigheid 

bieden. Door bovendien met een continu profiel van de kamer te werken dat zich 

uitstrekt over een groot, zo niet volledig, deel van de lengte van de stijl of dorpel waar 

de kamer zich in bevindt, vereenvoudigt de productie van de kaders nog verder.30

Daarnaast kunnen de stijlen allen geproduceerd worden met eenzelfde kamer of holte, 

of kunnen deze ook op maat gemaakt worden voor specifieke toepassingen (extra 

elementen en dergelijke).

In een mogelijke uitvoeringsvorm omvat het kader een krukzijde en bevindt de kamer 35

zich aan de krukzijde van het kader. Door de kamer aan deze zijde te positioneren, kan 

men de scharnierzijde (tegenovergesteld aan krukzijde) steviger maken door geen 

holtes of kamers hierin te voorzien. De scharnierzijde moet meer krachten en druk 
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verdragen doordat het enerzijds de deur of het raam draagt, maar ook omdat het moet 

reageren op de bewegingen hiervan. Om die reden is het voordeliger om de kamer aan 

de krukzijde in te bouwen. In een alternatieve uitvoeringsvorm bevindt de kamer zich 

in de dorpel van het kader, om volgens eenzelfde redenering de stevigheid van de 

scharnierzijde van het kader niet aan te tasten. In een mogelijke uitvoeringsvorm 5

kunnen één of meerdere kamers voorzien zijn in zowel de dorpel als in de stijl aan de 

krukzijde van het kader. Ook één of meerdere kamers in de stijl aan de scharnierzijde 

is een mogelijkheid, eventueel in combinatie met één van voornoemde opties.

In een mogelijke uitvoeringsvorm omvat de kamer één of meerdere thermische 10

onderbrekingen. Bij voorkeur is een thermische onderbreking aanwezig aan zijkanten 

van de dorpel of stijl waarin de kamer zich bevindt. Met de zijkanten van de dorpel of 

stijl wordt verwezen naar de zijden die de voorzijde en de achterzijde van het kader 

verbinden. De thermische onderbrekingen zorgen voor een onderbreking van het 

thermische verschil tussen de buitenkant van het kader en de binnenkant (de kamer). 15

Dit reduceert het verlies aan warmte en zorgt ervoor dat condensatie en 

schimmelvorming vermeden worden in de kamer, wat gevaren met zich mee zou kunnen 

brengen voor de elektronische componenten daarin. Bij voorkeur zijn de thermische 

onderbrekingen of koudebruggen stevig. Bij verdere voorkeur kunnen de thermische 

onderbrekingen een gemiddelde belasting aan voor deuren of ramen. Bij nog verdere 20

voorkeur kunnen de thermische onderbrekingen een hoge belasting voor deuren of 

ramen aan. Bij voorkeur heeft de thermische onderbreking een thermische geleiding 

van maximaal 2 W/(m∙K), bij verdere voorkeur is de thermische geleiding maximaal 0.5 

W/(m∙K), bij nog verdere voorkeur is de thermische geleiding maximaal 0.2 W/(m∙K), 

bij een nog steeds verdere voorkeur is de thermische geleiding maximaal 0.05 W/(m∙K). 25

Bij de hoogste voorkeur is de thermische geleiding nog lager en zo laag mogelijk 

(bijvoorbeeld resolhardschuim met thermische geleiding van 0.021 W/(m∙K) of aerogel 

of polystyreen of minerale wol of polyisocyanuraat). Ook polyetheen, polyamides,

polyurethaan of Noryl is een mogelijkheid voor de thermische onderbreking. Daarnaast 

kunnen ook meerdere lagen thermische onderbrekingen voorzien zijn, of de combinatie 30

van een thermische onderbreking en een laag van het kader, dat bijvoorbeeld uit 

aluminium kan bestaan.

In een voorkeurdragende uitvoeringsvorm heeft de kamer een breedte, zijnde de 

afmeting in het vlak van de deur- of raamopening en loodrecht op de stijl of dorpel 35

waarin de kamer zich bevindt, omvat tussen 5 mm en 25 cm, zoals bijvoorbeeld omvat 

tussen 1 cm, 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm, 22

cm, 24 cm. Bij verdere voorkeur is de breedte omvat tussen 6 cm en 15 cm. In een 
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voorkeurdragende uitvoeringsvorm heeft de kamer een hoogte, zijnde de afmeting 

langs de lengteas van de stijl of dorpel waarin de kamer zich bevindt, omvat tussen 5

cm en 300 cm, zoals bijvoorbeeld omvat tussen 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, 

70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm, 140 cm, 150 cm, 160 cm, 170 

cm, 180 cm, 190 cm, 200 cm, 210 cm, 220 cm, 230 cm, 240 cm, 250 cm, 260 cm, 270 5

cm, 280 cm, 290 cm en 300 cm, maar kan ook nog groter zijn, afhankelijk van de 

hoogte van het kader. In een voorkeurdragende uitvoeringsvorm heeft de kamer een 

diepte, zijnde de afmeting loodrecht op het vlak van de deur- of raamopening, omvat 

tussen 5 mm en 15 cm, zoals omvat tussen 5 mm, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 5 cm, 7 cm, 9

cm, 11 cm, 13 cm en 15 cm. Bij verdere voorkeur is de diepte omvat tussen 8 cm en 10

12 cm. De kamer kan ook bestaan uit meerdere deelkamers die apart dergelijke 

afmetingen hebben, of samen. Merk verder ook op dat de kamer een continu profiel kan 

hebben, dus gelijke diepte en breedte over de lengte van de kamer, maar ook kan 

afwisselen hierin, en bepaalde verbredingen en vernauwingen en verdiepingen kan 

vertonen over de lengte, afhankelijk van de elektronische componenten, en eventueel 15

ook om een grotere stevigheid te verzekeren op bepaalde plaatsen.

In een voorkeurdragende uitvoeringsvorm heeft een kader voor een deur een opening 

voor een deur met een hoogte omvat tussen ongeveer 180 cm en 250 cm, bij verdere 

voorkeur omvat tussen 190 cm en 230 cm, bij nog verdere voorkeur omvat tussen 200 20

cm en 220 cm. Natuurlijk is het een mogelijkheid het deurkader in volledige hoogte van 

de muur te laten doorlopen, en kan ook de deur hoger zijn. Voor andere toepassingen 

(kelderdeuren, kruipruimtes en dergelijke) kan de deuropening een lagere hoogte 

hebben. De breedte van de opening voor een deur is omvat tussen 65 cm en 100 cm, 

bij verdere voorkeur omvat tussen 75 en 90 cm. Opnieuw zijn aanpassingen hierin goed 25

mogelijk afhankelijk van en aan te passen aan de situatie, en is in deze paragraaf enkel 

verwezen naar afmetingen voor binnendeuren in woonhuizen en dergelijke. Voor een 

kader voor een raam zijn deze afmetingen sterker uiteenlopend. Bij voorkeur loopt de 

kamer over ongeveer de volledig lengte (of hoogte) van de stijl waar de kamer zich in 

bevindt. Dit kan bijvoorbeeld minstens 55% van de lengte of hoogte, of 65 %, 75 %, 30

85 %, 95% of 100% zijn.

Bij voorkeur bevindt het dekelement zich aan wat de binnenzijde van het kader dient te 

worden. Dit is vooral belangrijk bij kaders voor buitendeuren of buitenramen. Op die 

manier kan toegang bekomen worden tot de kamer langs de binnenkant van het gebouw 35

waar het kader zich in bevindt, wat bijvoorbeeld beschermt tegen schade, opzettelijk of 

onopzettelijk en mogelijke omgevingsfactoren die invloed kunnen uitoefenen, zoals 

vocht dat binnenkomt langs kleine openingen langs het dekelement.
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In een tweede aspect betreft de uitvinding een werkwijze voor het installeren van een 

kader voor het houden van een deur of een raam zoals beschreven in dit document, in 

een opening in een muur hiervoor voorzien, omvattende volgende stappen:

a. het aankoppelen van één of meerdere elektronische componenten in de 5

kamer;

b. optioneel het bevestigen van het bewegende deel van de deur of het raam 

aan het kader;

c. het bevestigen van het kader in de opening hiervoor voorzien; 

d. optioneel het aanbrengen van pleisterwerk of afkasten voor het afwerken 10

van de aanhechting van het kader aan de muur;

e. het voorzien van een sturingssysteem met ingebed softwareplatform in 

de kamer;

f. en het koppelen van de één of meerdere elektronische componenten aan 

het sturingssysteem met ingebed softwareplatform.15

Hierbij is het sturingssysteem geschikt om de elektronische componenten aan te sturen. 

Bij voorkeur kan dit sturingssysteem aangestuurd worden met een draagbaar 

controleapparaat zoals tablet, smartphone en dergelijke. Op deze wijze kan het 

draagbaar controleapparaat de elektronische componenten aansturen.

20

Bij voorkeur wordt het kader geïnstalleerd met deur of raam, of algemeen het 

opengaande gedeelte, er reeds in aanwezig. Zo kan het kader met deur of raam snel en 

efficiënt gemonteerd worden op de werf, zonder dat dit een invloed moet hebben op of 

de werking verstoren van andere werkenden op een werf. De elektronica zit goed 

beschermd en dient geen verdere installatie te hebben tijdens de aanleg van het gebouw 25

waarin het kader zich bevindt. Op deze manier dienen gespecialiseerde technici ook niet 

aanwezig te zijn bij de montage van het kader, aangezien de elektronica reeds 

geïnstalleerd is, bij voorkeur tijdens de productie. Op die manier kunnen algemene 

‘standaard’ kaders met eenzelfde opbouw en inhoud aan elektronische componenten, 

geproduceerd worden in grote hoeveelheden indien nodig, maar ook op maat gemaakte 30

kaders voor specifieke toepassingen, bijvoorbeeld rusthuizen, leveranciersdeuren bij 

winkels, en dergelijke.

In een derde aspect betreft de uitvinding een kit omvattende één of meerdere kaders 

volgens dit document, en één of meerdere elektronische componenten geschikt om 35

operationeel ontvangen te worden in een kamer van het kader, en optioneel één of 

meerdere deuren of ramen geschikt om ontvangen te worden in de één of meerdere 

kaders.
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In een vierde aspect betreft de uitvinding een deur of raam als geheel van een bewegend 

gedeelte, dus de vleugel, en een vast gedeelte, het kader, waarbij het kader een

uitvoeringsvorm is van een kader is zoals beschreven in dit document.

5

In wat volgt, wordt de uitvinding beschreven a.d.h.v. niet-limiterende voorbeelden die 

de uitvinding illustreren, en die niet bedoeld zijn of geïnterpreteerd mogen worden om 

de omvang van de uitvinding te limiteren.

VOORBEELDEN10

VOORBEELD 1

In een eerste voorbeeld omvat het kader elektronische componenten die geschikt zijn 

als bewegingssensor. Dit kan effectief via optische sensoren gebeuren, of via tracking 

van een traceerelement bij een gebruiker. Dit is bijvoorbeeld handig bij het zelfstandig 15

wonen van personen met medische problemen zoals epilepsie, of 

ouderdomsverschijnselen en dergelijke. Bovendien kunnen op andere plaatsen in een 

huis (bijvoorbeeld badkamer, wc, keuken, …) ook bewegingssensoren voorzien worden 

die allemaal gelinkt zijn aan een centraal systeem in het kader, bijvoorbeeld via WiFi en 

zo hun signalen kunnen doorspelen naar het centraal systeem. Zo kan het systeem een 20

plots gebrek aan beweging associëren met een potentieel gevaarlijke situatie, zoals een 

ernstige val of een aanval van een ziekte, en dit melden aan een hulpverlener door 

bijvoorbeeld contact op te nemen met een ziekenhuis, een dokter, een familielid en 

dergelijk. Ook kan het systeem een failsafe opnemen door eerst contact op te nemen 

met de gebruiker in kwestie die de melding aan een hulpverlener kan afzetten. 25

Omgekeerd kan deze persoon ook via een paniekknop onmiddellijk een hulpverlener 

contacteren. Deze paniekknop kan aanwezig zijn op een extern sturingssysteem, of op 

een bedieningspaneel op het kader, zoals een touchscreen, of op het externe 

controleapparaat, zoals een tablet, smartphone en dergelijke. Het kader kan voorzien 

zijn van bewegingssensoren of thermische sensoren die kunnen registreren of een 30

persoon aanwezig is in de kamer en niet meer beweegt. Daarnaast kan dit ook gebeuren 

via een traceerelement. Daarnaast kan dit systeem ook dienst doen als inbraakalarm, 

door in te stellen dat gedurende een bepaalde periode alle vormen van beweging 

(visueel waarneembaar of thermisch of op andere wijzen) gemeld wordt aan een 

hulpverlener zoals een beveiligingsbedrijf of de gewenste autoriteiten zoals politie. Dit 35

kan bijvoorbeeld ook door het voorzien van verlichting, bijvoorbeeld LED-stroken, of 

een LED-knipperlicht (RGB) of zwaailicht in het kader aan de buitenzijde van het gebouw 

of muur waar het kader zich in bevindt, om op die wijze de aandacht van buren, 
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voorbijgangers en/of hulpdiensten te trekken. Indien het kader een deurkader is met 

daarin een vleugel, kan de deur ook automatisch ontgrendeld en eventueel geopend 

worden door personen met gepaste autorisatie zoals eigenaar, hulpdiensten en 

dergelijke, om braakschade te vermijden bij noodsituaties waarbij de deur geopend 

moet worden zonder sleutel. Ook geluidsproducerende elementen zoals een sirene 5

kunnen voorzien worden in het kader. Verder kan ook een geheugenelement voorzien 

worden in de kamer voor het bijhouden van een logboek voor de geregistreerde data, 

eventueel met daarbij horende camerabeelden.

VOORBEELD 210

Indien het kader vlamdetectie-sensoren omvat kan het vroegtijdig vuurhaarden 

opsporen en opnieuw autonoom contact opnemen met hulpverleners, en een gebruiker 

verwittigen doordat het sturingssysteem van het kader bij voorkeur gelinkt is met één 

of meerdere tablets, smartphones, gsm’s of andere draagbare controleapparaten.

Opnieuw kunnen ook extern sensoren geplaatst worden die gelinkt zijn aan een centraal 15

systeem in het kader. Andere toepassingsmogelijkheden zijn bijvoorbeeld een 

watervoeler in de kelder van huizen die bij alarmwaarden dit doorgeeft aan het centrale 

systeem in het kader dat dan weer een signaal kan doorgeven aan de eigenaar, 

gebouwbeheerder, hulpdiensten en dergelijke.

20

VOORBEELD 3

Het kader kan voorzien zijn van een scherm en bijvoorbeeld een toetsenbord (dat kan 

geïntegreerd zijn in een touchscreen) zodat bezoekers zich kunnen identificeren aan de 

deur. Dit is bijvoorbeeld handig in gecontroleerde omgevingen zoals labo’s of 

ziekenhuizen zodat enerzijds bezoekersboeken worden bijgehouden met daarin info 25

zoals tijdstip en duur, maar ook om bepaalde bezoekers gedurende een korte periode 

toegang te verschaffen tot een ruimte. Hierbij wordt gedacht aan leveranciers van 

pakjes (gaande van postleveringsbedrijven tot groenteboeren, pizzabezorgers, en 

andere), om deze op momenten dat niemand aanwezig is om de deur open te doen, het 

mogelijk te maken dat deze mits een code (QR-code, barcode,…) toegang kunnen 30

krijgen, bij voorkeur voor korte duur, via de deur, of dat een opening beschikbaar wordt 

om een pakket door af te leveren. Dit alles valt eenvoudig te implementeren mits een 

processor en geheugenelementen aanwezig zijn bij de elektronische componenten. Bij 

uitbreiding kunnen ook beeldregistratie (en opname) apparaten gebruikt worden om 

gezichtsherkenning (en bewaring hiervan) en dergelijke toe te staan.35

VOORBEELD 4
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In FIG. 1A wordt een mogelijke positionering van de kamer (10) in een kader voor een 

deur getoond, waarbij het dekelement een paneel is dat de kamer afsluit van de 

buitenkant van het kader. FIG. 1B toont een positionering van de kamer (10) in een 

kader voor een raam. FIG. 1C toont een uitvergroot beeld van een bovenste deel van 

een kamer (10) in een kader, waarbij de kamer (10) open is. De kamer (10) is voorzien 5

van openingen (11) voor schroeven om een dekelement te bevestigen met schroeven 

(5), hoewel ook andere bevestigingswijzen mogelijk zijn. In de kamer zijn 

aankoppelelementen (4A en 4B) zichtbaar die toestaan elektronische componenten 

operatief te koppelen in de kamer (10). De aankoppelelementen (4A) zijn bijvoorbeeld 

USB-connectoren, of bijvoorbeeld RCA-connectoren of cinches (4B). In FIG. 1D en FIG. 10

1E is een kader zichtbaar met een deur daarin gemonteerd, zowel de voorzijde als de 

achterzijde ervan. Het kader is in dit geval aan zowel voor als achterzijde (hoewel 

slechts één of geen zijde ook mogelijk is) voorzien van een ingebouwde 

verlichtingsstrook (9) die bijvoorbeeld een LED-strip kan zijn, die aangestuurd kan 

worden vanuit een andere kamer (10) met een sturingssysteem. De LED-strip kan over 15

de volledig lengte van de stijl of dorpel doorlopen, of over een beperkt deel daarvan. 

Het kader is aan de voorzijde (zijde die distaal is ten opzichte van de kamer of het huis 

waar deze toegang toe geeft) verder voorzien van een beeldopname apparaat (een 

camera) (6) en een geluidsproducerend apparaat (7), zoals een luidspreker, zoals te 

zien in FIG. 1D. In FIG. 1E is het afdekpaneel (2) te zien dat de kamer (10) afsluit.20

In FIG. 2A is een zijdelingse doorsnede te zien van een bovenste deel van een kamer 

(10). De opening naar de kamer (10) van buiten het kader wordt afgedekt met een 

dekelement (2) dat kan bevestigd worden met schroeven (5) die het dekelement (2) 

vastmaken aan de bevestigingselementen met een boring (11) voor de schroef. Ook 25

andere gangbare systemen bekend in de stand der techniek kunnen hiervoor gebruikt 

worden. Het dekelement en de kamer zijn zodanig gebouwd dat het dekelement een 

logische verderzetting is van de randen van de kamer, en er bijvoorbeeld geen of weinig 

reliëf voelbaar is, of kleurverschil zichtbaar is. De kamer is voorzien van een 

sturingssysteem (3) dat kan bestaan uit printplaten, processoren, microprocessoren, en 30

aankoppelelementen (4) zoals connectoren voor het ontvangen van elektronische 

componenten (8). Deze zijn reeds eerder opgesomd in een aantal mogelijkheden, maar 

daar niet tot beperkt. Aparte kamers kunnen voorzien zijn voor het ontvangen van 

elektronische componenten die toegang tot de buitenkant van het kader nodig hebben, 

zoals een camera (6), een luidspreker (7) en dergelijke. Ook schermen (al of niet 35

touchscreen) en toetsenborden zijn opties. FIG. 2B toont een lege opstelling van een 

kleinere kamer in zijaanzicht, waarbij een aparte kamer voorzien is voor een LED-strip 

(9).
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FIG. 2C toont een vooraanzicht van een onderste deel van een open kamer die bestaat 

uit deelkamers (10A, 10B, 10C), waarbij de kamers opnieuw voorzien zijn van 

aankoppelelementen (4) en eventueel elektronische componenten (8A, 8B, 8C). Een 

kamer (bijvoorbeeld 10B) kan gebruikt worden om een camera te ontvangen. Op die 

manier heeft enkel die deelkamer (bijvoorbeeld 10B) contact met de buitenkant van het 5

kader, waardoor er minder invloed van buitenaf kan doordringen in de andere kamers 

en tot de daarin aanwezige, fragiele elektronische componenten.

FIG. 2D beschrijft de doorsnede van een kamer (10) bekeken langs de lengteas van de 

stijl of dorpel waarin de kamer zich bevindt. Het dekelement (2) is aan de binnenzijde 10

voorzien van uitstulpingen (5) met lichte weerhaken die geschikt zijn om vast te haken 

in de bevestigingsmiddelen (11) van de kamer (10). Deze zorgen ervoor dat het 

dekelement (2) verwijderbaar vast zit, en mits gebruik van enige kracht, toch vlot kan 

verwijderd worden. Bij voorkeur zijn de bevestigingsmiddelen (11) en/of de 

uitstulpingen (5) elastisch genoeg om dit te doen zonder schade. Het kader is verder 15

ook voorzien van een deelkamer voor verlichtingselementen (9), bijvoorbeeld LED-strips 

(9). De wand die deze holte scheidt van de buitenkant is bij voorkeur lichtdoorlatend. 

Ten slotte is het kader voorzien van thermische onderbrekingen (12) aan de zijkanten 

van de kamer of het kader, waarbij deze thermische onderbrekingen (12) liggen langs 

de zijden van de stijlen of dorpels die de voorzijde en de achterzijde van het kader 20

verbinden. Er kunnen aan beide zijden thermische onderbrekingen (12) voorzien 

worden, of aan slechts één zijde, en deze zijn zoals gezegd geschikt om het 

warmteverlies van de kamer (10) te beperken en schimmelvorming en/of condensatie 

in de kamer (10) tegen te gaan, wat zeer reëel gevaren zijn voor de elektronische 

apparatuur in de kamer.25

Het is verondersteld dat de huidige uitvinding niet beperkt is tot de uitvoeringsvormen 

die hierboven beschreven zijn en dat enkele aanpassingen of veranderingen aan de 

beschreven voorbeelden kunnen toegevoegd worden zonder de toegevoegde conclusies 

te herwaarderen. Bijvoorbeeld, de huidige uitvinding werd beschreven met verwijzing 30

naar kaders met een enkele dorpel, maar het mag duidelijk zijn dat de uitvinding kan 

toegepast worden op bv. kaders met een bovendorpel en een onderdorpel, of eventueel 

tussendorpels.
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CONCLUSIES

1. Kader geschikt voor het houden van een scharnierende deur of een scharnierend

raam, omvattende:

a. een voorzijde en een achterzijde;5

b. minstens twee hoofdzakelijk evenwijdig lopende opstaande stijlen, met 

een boveneinde en een ondereinde, waarvan optioneel minstens één stijl

van één of meerdere bevestigingselementen voorzien is;

c. een dorpel, waarbij de dorpel de boveneinden van de twee stijlen verbindt 

en waarbij de dorpel hoofdzakelijk loodrecht staat op de twee stijlen;10

d. optioneel een onderdorpel, waarbij de onderdorpel de ondereinden van 

de twee stijlen verbindt en waarbij de onderdorpel hoofdzakelijk loodrecht 

staat op de twee stijlen;

e. minstens één kamer in minstens één van de stijlen en/of de dorpel, 

waarbij het kader van minstens één, bij voorkeur één enkele 15

doorlopende, opening voorzien is aan de achterzijde van het kader, 

waarbij toegang tot de kamer mogelijk is via de opening, en waarbij de 

kamer voorzien is van een dekelement geschikt om de opening van het

kader tot de kamer af te sluiten;

waarbij de kamer geschikt is voor het via de opening ontvangen en het omvatten 20

van één of meerdere elektronische componenten en voorzien is van minstens 

één aankoppelelement geschikt voor het operationeel ontvangen van de één of 

meerdere elektronische componenten in de kamer;

met als kenmerk dat het kader aangepast is voor het toelaten van functionele 

interactie tussen een gebruiker en minstens één van de componenten langs de 25

voorzijde van het kader, en waarbij de afdekbare opening en de toegang tot de 

kamer voorzien is aan de achterzijde van het kader.

2. Een kader volgens de voorgaande conclusie 1, omvattende één of meerdere 

elektronische componenten, zoals een beeldopname instrument en/of een 30

geluidsopname instrument, en waarbij de één of meerdere elektronische 

componenten geschikt zijn om operationeel gekoppeld te worden in de kamers.

3. Een kader volgens één van de voorgaande conclusies 1 tot en met 2, waarbij de 

elektronische componenten een sturingssysteem omvatten geschikt voor het 35

ontvangen en versturen van draadloze signalen en/of bedrade signalen, van en 

naar de elektronische componenten en/of een draagbaar controleapparaat en/of 

externe netwerken.
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4. Een kader volgens één van de voorgaande conclusies 1 tot en met 3, waarbij 

minstens een deel van de elektronische componenten onrechtstreeks of 

rechtstreeks aanstuurbaar zijn met een draagbaar controleapparaat.

5

5. Een kader volgens één van de voorgaande conclusies 1 tot en met 4, waarbij de 

kamer hardwarecomponenten omvat geschikt voor het ondersteunen van een 

softwareplatform voor het aansturen van minstens een deel van de elektronische 

componenten.

10
6. Een kader volgens één van de voorgaande conclusies 1 tot en met 5, waarbij de 

kamer geschikt is voor het afneembaar ontvangen van elektronische 

componenten, zodanig dat deze operationeel zijn bij ontvangst in de kamer.

7. Een kader volgens één van de voorgaande conclusies 1 tot en met 6, waarbij het 15

kader minstens één scherm omvat aan de voorzijde en/of achterzijde van het 

kader, en geschikt om te communiceren met het sturingssysteem en/of één of 

meerdere van de elektronische componenten en bij voorkeur heeft het scherm 

touchscreen capaciteit.

20
8. Een kader volgens één van de voorgaande conclusies 1 tot en met 7, waarbij de 

kamer in de stijl over minstens 75% van de afstand tussen het ondereinde van 

de stijl en het boveneinde van de stijl loopt, bij verdere voorkeur over minstens 

85% en bij nog verdere voorkeur minstens 95%.

25

9. Een kader volgens één van de voorgaande conclusies 1 tot en met 8, waarbij de 

kamer geschikt is om bedrade externe energievoorziening voor één of meerdere 

van de elektronische componenten mogelijk te maken.

10.Een kader volgens één van de voorgaande conclusies 1 tot en met 9, waarbij het 30

kader aluminium omvat, en bij voorkeur een buitenste laag heeft die 

hoofdzakelijk uit aluminium bestaat.

11.Een kader volgens één van de voorgaande conclusies 1 tot en met 10, waarbij 

het kader een krukzijde omvat, en waarbij de kamer zich in de stijl aan de 35

krukzijde of in de dorpel van het kader bevindt.
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12.Een kader volgens één van de voorgaande conclusies 1 tot en met 11, waarbij 

de kamer één of meerdere thermische onderbrekingen omvat tussen de kamer 

en ruimtes buiten het kader.

13.Een deur of raam omvattende een kader volgens één van de voorgaande 5

conclusies 1 tot en met 12.

14.Werkwijze voor het installeren van een kader voor het houden van een deur of 

een raam volgens één van de voorgaande conclusies 1 tot en met 13, in een 

opening in een muur, omvattende volgende stappen:10

a. het aankoppelen van één of meerdere elektronische componenten in de 

kamer;

b. optioneel het bevestigen van het bewegende deel van de deur of het raam 

aan het kader;

c. het bevestigen van het kader in de opening hiervoor voorzien;15

d. optioneel het aanbrengen van pleisterwerk of afkasten voor het afwerken 

van de aanhechting van het kader aan de muur;

e. het voorzien van een sturingssysteem met ingebed softwareplatform in 

de kamer;

f. en het koppelen van de één of meerdere elektronische componenten aan 20

het sturingssysteem met ingebed softwareplatform.

15.Kit omvattende één of meerdere kaders volgens één van de conclusies 1 tot en 

met 13, en één of meerdere elektronische componenten geschikt om 

operationeel ontvangen te worden in een kamer van het kader, en optioneel één 25

of meerdere deuren of ramen geschikt om ontvangen te worden in de één of 

meerdere kaders.
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Form BE237-3 (separate sheet) (January 2007) (sheet 1) 

Betreffende Item V 

Beargumenteerde verklaring met betrekking tot nieuwheid, inventiviteit of 

industriële toepasbaarheid; referenties en toelichting ter ondersteuning van deze 

verklaring 

1  Er wordt verwezen naar de volgende documenten: 

 D1  US 2011/253483 A1 (REBILLARD PASCAL ET AL) 20 oktober 2011 

 D2  EP 2 466 050 A2 (DORMA GMBH & CO KG ) 20 juni 2012 

2 De onderhavige aanvrage voldoet niet aan de criteria van octrooieerbaarheid, 

omdat de materie volgens de conclusies 1, 14 en 15 niet nieuw is. 

2.1 In D1 wordt geopenbaard (zie de alinea's [0011] - [0028]; de figuren 1-4): 

Kader (kader 30) geschikt voor het houden van een deur of een raam, 

omvattende: 

a. een voorzijde en een achterzijde; 

b. minstens twee hoofdzakelijk evenwijdig lopende opstaande stijlen 

(eerste & tweede stijlen 34, 36), met een boveneinde en een 

ondereinde; 

c. een dorpel (dorpel 32), waarbij de dorpel (32) de boveneinden van de 

twee stijlen (34, 36) verbindt en waarbij de dorpel (32) hoofdzakelijk 

loodrecht staat op de twee stijlen (34, 36); 

d. één kamer (kamer 40) in minstens één van de stijlen (34, 36), waarbij 

het kader (30) van minstens één opening (toegangsopening 48) 

voorzien is aan de voorzijde van het kader (40), waarbij toegang tot de 

kamer (40) mogelijk is via de opening (48), en waarbij het kader 

voorzien is van dekelement (eerste & tweede zijwand 42, 44) geschikt 

om de opening (48) van het kader (30) tot de kamer (40) af te sluiten; 

waarbij de kamer (40) ontvangt en omvat één of meerdere elektronische 

componenten (elektronische modules 50-62) en voorzien is van minstens één 

aankoppelelement (impliciet) voor het operationeel ontvangen van de één of 

meerdere elektronische componenten (50-62) in de kamer. 

2.1.1 In D2 wordt een soortgelijk kader geopenbaard (zie de alinea's [0012] - [0015]; 

de figuren 2, 3). 



 
SCHRIFTELIJKE OPINIE Aanvraagnummer 
(APARTE BLADZIJDE)  BE201505575 
 
 
 

 

 
Form BE237-3 (separate sheet) (January 2007) (sheet 2) 

2.2 Een werkwijze voor het installeren van een kader voor het houden van een deur 

of een raam zoals beschreven in conclusie 14, is impliciet bekend uit zowel D1 

als D2. 

2.3 Een kit zoals beschreven in conclusie 15 omvattende een kader en elektronische 

componenten is eveneens bekend uit deze documenten. 

2.4 Alle maatregelen volgens de conclusies 1, 14 en 15 zijn derhalve reeds bekend 

uit D1 en D2. 

3 De afhankelijke conclusies 2-13 bevatten geen maatregelen die voldoen aan de 

eisen van nieuwheid en/of inventiviteit. 

3.1 De aanvullende maatregelen die in de conclusies 2, 3, 5, 8-9 en 13 worden 

geïntroduceerd (respectievelijk één of meerdere elektrische componenten, 

sturingssysteem, hardwarecomponenten, hoogte van kamer, energievoorziening, 

deur) zijn reeds bekend uit D1 en D2. Een aluminiumkader zoals beschreven in 

conclusie 10 is eveneens impliciet bekend uit D1. 

3.2 In de conclusies 4, 6, 7, 11, 12 wordt een geringe bouwtechnische verandering in 

het kader volgens conclusie 1 gedefinieerd die tot de gangbare praktijk van een 

deskundige in het vakgebied behoort, te meer daar de aldus bereikte voordelen 

gemakkelijk te voorzien zijn. Derhalve omvat de materie volgens deze conclusies 

eveneens geen inventiviteit. 
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