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Graag voldoen wij aan uw verzoek om meer informatie over de intercom installaties anno nu.
Intercom als communicatiemiddel is niet weg te denken.
Als u bij het woord intercom denkt aan de wat gedateerde in beige of grijs uitgevoerde intercom
systemen in even gedateerde flatgebouwen, dan heeft u een verkeerd beeld van huidige
intelligente intercom systemen. Misschien vindt u het woord intercom wat minder "cool" maar er
heeft zich een technische ontwikkeling voorgedaan waarover wij u graag wat meer vertellen.
Intercom systemen verkorten in feite de afstand tussen melder en ontvanger.
De meest bekende intercom systemen zijn die, welke in appartementen complexen worden toegepast. Maar nu in een fraaie vormgeving, met heldere beeld en stem doorgave en veel digitale
extra's. Inmiddels zijn er ook draadloze intercoms beschikbaar. In bestaande situaties kan
daarmee breekwerk of moeilijke constructie voorkomen worden. In geval van
een enkel huis is er bijvoorbeeld de mogelijkheid van een meldpost, maar met
diverse ontvangers. Wilt u een strikt zakelijke vormgeving of liever een fraai
fraai Italiaans design? De functie en het exterieur van de woning zullen
daarbij bepalend zijn. De beschikbare techniek is er niet minder om.
Intercom systemen zijn veelzijdige en intelligente communicatie middelen.
Veel intercomsystemen kunnen niet alleen zorgen voor spraak en visuele
communicatie in of rond een gebouw of complex. Door slimme toevoeging van
geavanceerde mobiele technologie is het intercom systeem op een hoger plan
gekomen. Afstand speelt geen rol meer. U kunt oproepen beantwoorden zoals
u wilt, waar u op dat moment ook bent. Naar wens kunnen functies als deur openen, registratie,
videoverbinding en doorschakeling toegevoegd worden.
Industrie en kantoor.
Recepties en infobalies zijn in een aantal gevallen door een glazen wand gescheiden van de
bezoeker. Een intercom installatie kan zorgen voor een goede en duidelijke verbinding. Een
veilige oplossing en veel hygiënischer dan praten door een aantal kleine ronde gaatjes. Juist
waar communicatie vanuit vaste plaatsen moet plaatsvinden is een intercom installatie de
meest efficiënte oplossing. Dat wordt nog versterkt door de visuele uitwisseling. Bovendien
biedt deze toepassing een extra veiligheid aspect.
Met de keuze uit zoveel mogelijkheden willen wij u graag van dienst zijn met onze expertise op
dit gebied, mede opgebouwd uit een jarenlange ervaring. Neemt u gerust contact met ons op
zodat wij u kunnen uitleggen wat intercom voor u kan betekenen en welk systeem het meest
geschikt is. Daarna maken wij met plezier een uitdagende offerte.

