
Toegangscontrole kan worden toegepast op 
vele manieren. Hoe meer eisen en controle 
er wordt gevraagd, hoe belangrijker de juiste 
keuze voor het systeem wordt. 
Wanneer bezoekers of gasten voor uw 
toegang staan, kunnen zij zich melden via 
een intercom.

Er zijn diverse mogelijkheden als het om 
intercoms gaat. Wanneer het voor u belangrijk 
is dat een bezoeker zich meldt kan dit via 
audio, maar ook via video zodat u duidelijk in 
beeld heeft wie u komt bezoeken. Een veelge-
vraagde optie is om de bezoeker te woord te 
kunnen staan op een mobiele device, zonder 
dat u daarbij op de locatie aanwezig hoeft te 
zijn. Hiervoor zijn diverse opties mogelijk.

Een audio-intercom van Intratone werkt met 
een spreekverbinding via het mobiele 
netwerk. Wanneer een bezoeker aanbelt, 
wordt er een telefoongesprek gestart met 
vooraf ingestelde telefoonnummers. Maxi-
maal zijn er 7 telefoonnummers in te stellen 
en kan tussen in te stellen tijden niet worden 
doorgeschakeld om u niet te storen. Met het 
ingebouwde abonnement van 15 jaar bent u 
voor een lange tijd voorzien.

Wanneer u wilt zien wie er aan de deur is kan 
een video-intercom worden gebruikt. De 
camera in de buitenpost registreert wie er 
belt en laat dit op de binnenpost zien. Met het 
ingebouwde wifi-signaal kan de intercom ook 

Intercom
Toegangscontrole

Om uw poort, slagboom of tourniquet te bedienen moet er gebruik worden gemaakt 
van een vorm van toegangscontrole. Niet alleen kunt u hiermee de toegang bedienen, 
maar is het bij sommige vormen zelfs mogelijk om per persoon voorwaarden te 
kunnen meegeven. Zo is het altijd mogelijk om een op maat gemaakte oplossing te 
creëren voor de wens van elke situatie.
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Technische specificaties

Bollars

Het montageteam van Buitenbeveiliging Nederland zorgt dat alle producten gebruiksklaar worden opgeleverd. 
Zo heeft u geen zorgen en weet u zeker dat alles na installatie goed werkt.

Prijs op aanvraag > 0515 443 973

Buitenbeveiliging Nederland  Edisonstraat 10a - 8606 JJ Sneek
T (0515) 443 973  E info@buitenbeveiligingnederland.nl
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Intratone Caretaker
>  24V DC voedingsspanning.
>  Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.
>  RVS behuizing, elegant design.
>  In- of opbouwmodel mogelijk.
>  Inclusief 10 jaar abonnement voor bellen en updaten.

Entrya neXt video-intercom
>  Voeding met ingebouwd bus-systeem.
>  2-draads aansluiting naar binnen- en buitenpost, polariteitsongevoelig.
>  2 uitgangen voor hek of deur.
>  IP45 aluminium buitenpost.

Intratone DINA Create
>  Modulair: volledig naar wens en eis samen te stellen.
>  24V DC of 12V DC voedingsspanning.
>  Tot 220 belknoppen toe te voegen.
>  Diverse dienstenpakketten af te sluiten.
>  Video intercom: zien wie er aanbelt.

Intratone Caretaker

Entrya NeXt video Intercom

Intratone DINA Create

Intratone Caretaker 
> Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen, 1 tot 3 beldrukkers.
> Variant met paslezer beschikbaar.
> Volledig RVS behuizing, in in- en opbouwvariant beschikbaar.
> Maximaal 7 doorschakelnummers per beldrukker..
> Inclusief handzenderontvanger.
> Beheer via internetomgeving, inclusief data- en belabonnement.
> Op vele toegangen en poorten toe te passen door de potentiaal vrije contacten.

Entrya neXt video intercom
> Complete set: binnenpost, buitenpost en voeding.
> Luxe uitstraling met glazen binnenpost.
> Wifi ingebouwd: connectie met app mogelijk op elk mobiele device.
> Diverse varianten verkrijgbaar, o.a. met codepaneel.
> Inbouw of opbouwmodel beschikbaar.
> Meerdere binnen- en buitenposten in 1 systeem aan te sluiten.

Intratone DINA Create
> Volledig modulair systeem, samen te stellen naar wens.
> Video-intercom, zien wie er aanbelt.
> Tot 220 beldrukkers te plaatsen, ideaal voor appartementencomplexen.
> Pincodetableau en taglezer beschikbaar voor bewoners.
> Beheer via internetomgeving, diverse dienstenpakketten af te sluiten.
> Verkrijgbaar in diverse kleuren en varianten.

tone Careta


