
Interactieve beweegmuren 
Totaaloverzicht 

 

 Lü Interactive 
Playground 

SmartWall MultiBall 

Prijs Üno: €17.590 
Updatecontract €1000 p/j 
Düo: €31.590 
Updatecontract €1000 p/j 
Mobile: €20.590  
Updatecontract €1000 p/j 

SmartWall: ca. €25.000 
Updatecontract €950 p/j 
SmartWall Mobile:  
zelfde prijzen 

InteractiveSquash: va. €55.000 
Onderhoud: €750 p/j 
MultiBall: va. €15.000 
Onderhoud €750 p/j 
MultiBall LED: va. €100.000 
Onderhoud €750 p/j 

 
Systeem 

Camera detecteert bewegingen 
en communiceert dit naar de 
projector. Hierdoor soms last 
van schaduwen. 

Camera detecteert 
bewegingen en 
communiceert dit naar 
de projector. Door 
gebruik van camera 
soms last van 
schaduwen. 

Sensoren detecteren 
veranderingen in het 
infraroodvlak en communiceren 
dit naar de projector. Hierdoor 
kunnen ook de kleinste ballen 
worden gedetecteerd en heb je 
geen last van schaduwen. 

Meegeleverd • 1x computer 
• 1x videoprojector 
• 1x camera 
• 6x statische lichten 
• 2x computergestuurde 

lichten 
• 2x luidsprekers 
• 1x toetsenbord-

afstandsbediening via USB 
• Bevestigingsmateriaal 

voor installatie 
• Gratis toegang tot alle 

nieuwe applicaties en 
updates gedurende 12 
maanden na aankoop 
(daarna kun je kiezen voor 
het updatecontract). 

• Computer 
• Bediensoftware 
• Spelsoftware 
• Camera 
• Bedientableau 
• Panasonic Projector 
• Twee luidsprekers 
• Bewegingssensor 
 

• Hardware (we hebben nog 
geen volledig 
gespecificeerde lijst met 
onderdelen, maar bestaat in 
ieder geval uit:  

o computer 
o bewegingssensoren 
o benodigde kabels) 

• Software (inclusief 
mogelijke updates) 

• Beamer 
• Installatie 
 

Beeldformaat Maximaal 5,8 x 3,3 meter 5 x 3,5 meter Klein 4.8 x 2.4 m 
Groot 4.8 x 3.2 m 
Ook op maat gemaakte formaten 
mogelijk. 

Lichtopbrengst 6000 Lumen. 
Circa 20.000 branduren. 

5000 Lumen. Verschillende beamers met 
lichtopbrengsten mogelijk. 

Flexibiliteit 
van het 

systeem 

Je kunt ook ‘buiten’ de 
interface van Interactive 
Playground komen, om 
presentaties e.d. met de 
projector te geven. Je hebt dan 
een ‘normaal’ werkende 
Windows-computer tot je 
beschikking. 

Je kunt alleen binnen de 
interface van de 
SmartWall blijven en dus 
geen andere apps 
gebruiken dan degene 
die in de SmartWall 
geïntegreerd zijn. 

Je kunt momenteel alleen nog 
binnen de interface van de 
MultiBall blijven. Mogelijk later 
een versie waarin je ook uit deze 
interface kunt, maar dit is 
momenteel nog niet toegepast. 

Content 
 

• Gericht op combinatie 
tussen educatie en 
beweging.  

• Momenteel circa 30 apps. 
• Regelmatig updates 

(volgens Herculan).  
Dat is volgens ons 
betrouwbaar omdat het de 
core-business van Lü is en er 
een volledig team in Canada 
bezig is met dit ene product. 

• Gericht op meerdere 
leerlijnen: Hardlopen, 
mikken, jongleren, 
tikspelen, 
keerspelen, rekenen 
en bewegen op 
muziek. 

• Standaard: 40 
spellen.  

• Regelmatig updates 
(volgens Janssen 
Fritsen) 
Wij weten zelf nog niet 
van een update sinds 
de eerste SmartWall. 

• In eerste instantie gericht op 
Squash. Veel spellen gericht 
op mikken, gooien, schieten 
of slaan met een of 
meerdere ballen. 

• Voor bewegingsonderwijs nu 
nog minste aantal spellen, 
maar ook hiervoor geldt: 

• Uiteindelijk zullen er 
regelmatig updates komen 
(volgens producent).  
Wij weten zelf nog niet van een 
update sinds de eerste 
MultiBall. 

Gezien en 
getest bij 

• Elisabethschool, 
Rotterdam (Üno) 

• Gymzaal Klein 
Coolstraat, 
Rotterdam 
(SmartWall Mobile) 

• Squashcentrum 
Nieuwesloot, Alphen a/d Rijn 
(de InteractiveSquash, niet 
de MultiBall) 

 


