intercom
Een intercom houdt onnodige gasten
buiten. Maar het is ook een comfortabele
manier om gasten binnen te laten. Er
zijn verschillende mogelijkheden voor
woningen, appartementencomplexen of
voor uw bedrijf. U kunt op een centraal
punt, tablet of smartphone altijd zien
wie er aanbelt. Zelfs als u niet thuis bent
registreert de intercom door middel van
foto’s wie er langs is geweest.

Veilig wonen en werken. Intercom voor
woningen, appartementen en bedrijven

Veilig en comfortabel
communiceren met de
buitenwereld
veiligheid

soorten en modellen

Veiligheid staat voorop. Zowel thuis als op het werk.
Met een intercomsysteem heeft u eenvoudig het
overzicht over uw voordeur. Doordat de intercom een
foto maakt van iedereen die aanbelt, kunt u zelfs als
u niet aanwezig bent zien wie er voor de deur heeft
gestaan. En, een intercom schrikt inbrekers ook nog
eens af.

Intercoms zijn er in alle soorten en maten en aan te
passen naar wens. Ze zijn er speciaal voor woningen,
appartementencomplexen (met meerdere bellen) en
voor bedrijven of bedrijfsverzamelgebouwen. In elk
design altijd passend bij de uitstraling van het pand.
Ze zijn verkrijgbaar als audio-intercom maar ook met
een videosysteem voor extra controle en veiligheid.
Deze camera’s zijn van hoge kwaliteit en zelfs in het
donker kunt u goed zien wie er voor de deur staat.
Vanuit binnen kunt u communiceren en de deur
openen door middel van een paneel aan de muur
met of zonder hoorn, een model voor op tafel of
door middel van smartphone of tablet.

Comfortabel
Het hebben van een intercom is niet alleen heel
veilig. Het is ook nog eens heel comfortabel. Vanaf
uw luie stoel of werkplek kunt u communiceren met
de bezoeker. Vervolgens kunt u eenvoudig de deur
openen. De intercom kan volledig worden ingesteld
naar uw wensen.

smartphone
en tablet
Ook intercomsystemen gaan met hun tijd mee en zijn
dus ook eenvoudig via een app op tablet of smartphone te bedienen. Niet alleen als u thuis bent maar
ook onderweg kunt u zien wie er aanbelt, met diegene
communiceren en eventueel zelfs de deur openen.

extra functies
Er zijn vele extra mogelijkheden. U wilt natuurlijk ook
zelf veilig en gemakkelijk naar binnen komen. Daarom
kunt u kiezen voor uitbreiding dat u ook met een pasje,
een code of zelfs met uw vingerafdruk naar binnen
kunt. Voor extra veiligheid is er ook een optie dat er
foto’s worden gemaakt van iedereen die aanbelt, ook
als u niet thuis bent.

advies op maat
Een intercom is altijd maatwerk. Het gaat om uw
veiligheid en comfort. Alles is aanpasbaar aan
uw wensen. Wij kunnen u adviseren over de beste
oplossing voor u. Of u nu een enkele intercom voor
thuis wilt of voor een groot appartmentencomplex
een heel beldrukpaneel met verlichting en andere
toegansmogelijkheden nodig heeft.

www.noordelooselektro.nl

Toegang met pasje,
code of vingerafdruk

een goede
intercom
 Is bestand tegen regen onweer en vandalisme
 Maakt een foto van iedereen die aanbelt
 Is te bedienen vanaf smartphone en tablet
 Geeft u een veilig gevoel

Over noordeloos Elektro
Noordeloos Elektro is specialist in het ontwerpen, aanleggen,
onderhouden en uitbreiden van elektrotechnische installaties.
Dat doen wij voor grote en kleine (industriële) bedrijven en
instellingen zoals woningcorporaties.

Kiezen voor Noordeloos Elektro is kiezen
voor
 één aanspreekpunt voor levering, plaatsing, controle en onderhoud
 een vakkundig installateur met veel ervaring
 een installateur die werk maakt van duurzame energie
 maatschappelijk verantwoord ondernemen
(Noordeloos Elektro is aangesloten bij Uw Duurzame Installateur)

Meer informatie?
Wilt u meer weten over
intercomsystemen of een vrijblijvende
offerte aanvragen? Noordeloos
Elektro helpt u graag verder.
www.noordelooselektro.nl
www.uwduurzameinstallateur.nl
Contact
Noordeloos Elektro BV
Diamantweg 28
1812 RC Alkmaar
T 072-5713821
E info@noordelooselektro.nl

