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Graag voldoen wij aan uw verzoek om meer informatie over de mogelijkheden om uw pand met
behulp van verlichting te beveiligen.
Om voor een inbreker al buiten uw pand het werk onaantrekkelijk te maken is speciale
beveiligingsverlichting een van de beste opties. Inbrekers opereren het liefst in het donker; ze
staan nu eenmaal niet graag in de spotlights. Eerlijkheidshalve moeten wij daarbij wel
vermelden dat beveiligingsverlichting altijd afschrikwekkend zal zijn maar, alleen optimaal zal
werken mits de omgeving rond het pand (sociale) controle toelaat. Er dient een gedegen kans
te zijn dat inbrekers door derden kunnen worden waargenomen.
Basis beveiligingsverlichting.
Deze verlichting aan de buitenzijde van het pand kan door middel van
een schemerschakelaar automatisch worden in- en uitgeschakeld. Het
verlichtingsniveau dient zodanig te zijn dat personen aan de buitenzijde duidelijk herkend kunnen worden. De lichtsterkte dient minstens
gelijk te zijn aan die van de openbare verlichting. Plaatsen die zeker
verlicht moeten worden zijn de deuren, de ramen en waar eventueel opklimmogelijkheden zijn.
Een hogere lichtsterkte dan de openbare verlichting is vanzelfsprekend aan te bevelen. De
norm is wel dat dit toegestaan en voor anderen niet hinderlijk is.
Schrikverlichting.
Afhankelijk van de omgeving van het betreffende pand kan ook z.g. schrikverlichting worden
toegepast. Dit is over het algemeen een wat fellere verlichting om het schrikeffect te vergroten.
De schrikverlichting wordt geactiveerd door een detector. De periode van de 24 uur waarin
deze schrikverlichting actief moet zijn kan worden ingesteld. Ook is het mogelijk om het
systeem te laten activeren via een inbraaksignaleringssysteem of een combinatie van beiden.
Portiekverlichting.
Zeker voor portieken waar de openbare verlichting nauwelijks bijdraagt aan veiligheid kunnen
wij slagvaste portiekverlichting leveren en plaatsen. Dit zijn armaturen met een keuze uit PL, TL
of LED lichtbron.
De beveiligings- en schrikverlichting systemen voldoen uiteraard volledig aan het
Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). U kunt rekenen op een vakkundig advies bij de keuze
uit de diverse systemen. Bovendien monteren wij alle systemen zeer professioneel zodat zij
aan alle gangbare eisen en keurmerken voldoen. Vanzelfsprekend kunt u na plaatsing van een
systeem ook het onderhoud aan ons overlaten. Voor storingen zijn wij 24 uur bereikbaar.

