Inbraak Alarmsystemen
•

Je komt thuis van een daguitstap. Je steekt de sleutel op de voordeur en
plots merk je dat deze reeds open is. Er werd ingebroken...

•

’s Nachts hoor je beneden iemand aan het raam of deur prutsen. Je bent bang en wilt iemand
verwittigen. Je durft niet uit bed want er wordt ingebroken...

•

Al die knopjes op die alarmsystemen zijn voor mij veel te moeilijk. Ik zoek een eenvoudig
systeem om mijn woning te beveiligen.

In al deze gevallen kan ons éénvoudig-te-gebruiken inbraak alarmsysteem een oplossing bieden.

Hoe werkt ons systeem?
•

Bij het verlaten van je woning zet je het alarmsysteem in werking. Dit gebeurt op een zeer
eenvoudige manier door 1 enkele knop in te drukken. Een andere mogelijkheid is om een
electronische sleutel gewoon even tegen de bedienings-eenheid te houden.

•

Bij het in en uitschakelen van onze Inbraak
alarmsystemen

wordt

er

via

duidelijke

spraakboodschappen en gekleurde symbolen
weergeven wat de status is van het systeem.
•

Bij het thuiskomen kan je het systeem weer
buiten

dienst

zetten

door

opnieuw

die

electronische sleutel te gebruiken. Het ingeven van een cijfercode is een andere mogelijkheid.
•

Wanneer je ’s avonds lekker lui voor te TV zit kan het inbraak alarmsysteem reeds gedeeltelijk
ingeschakeld worden om te omtrek van de woning reeds te beschermen. Bij het slapen gaan
wordt het systeem dan volledig geactiveerd en beschermt het de ganse woning.

•

Mocht het dan toch gebeuren dan kan je bij inbraak een alarmcentrale laten verwittigen of is
het mogelijk om een boodschap te ontvangen op je eigen GSM of een ander telefoontoestel.

Dit is echter een greep uit de vele mogelijkheden van onze verschillende systemen.

SENSEC biedt eenvoudige producten en diensten aan die erop gericht zijn om ieders
woonomgeving zo veilig mogelijk te maken.

SENSEC MAAKT VAN JE HUIS EEN LEVENSLANGE THUIS !
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Voordelen van onze alarmsystemen:
•

Eenvoudige bediening:
Onze inbraak alarmsystemen zijn zo gekozen dat ze eenvoudig aan te leren en te bedienen zijn.
Via eenvoudige gesproken boodschappen en eenvoudige gekleurde symbolen kom je meteen
te weten wat de status is van je systeem.

•

Eenvoudige installatie:
Een draadloos systeem behoort ook tot de mogelijkheden, en dit zonder kap- of breekwerk.

•

Betrouwbaarheid:
SENSEC installeert enkel inbraak alarmsystemen die samengesteld werden door de grote
beveiligingsmerken die een jarenlange ervaring kunnen voorleggen.

•

Een mooi design:
Het oog wil ook wat. Daarom letten wij ook op de vormgeving
van de bedieningseenheden van het alarmsysteem en op een
plaatsing die past in uw interieur.

•

Extra mogelijkheden:
Het inbraak alarmsysteem kan ook gebruikt worden als een personen alarmsysteem. Hierdoor
is het mogelijk om familie, vrienden, een alarmcentrale of andere hulpverleners snel op te
roepen. Hierbij denken we aan noodsituaties thuis zoals bij een val of plots onwel worden.

In zee met SENSEC:
Werken met SENSEC betekent eenvoudige oplossingen waarbij de klant steeds centraal staat:
•

Eenvoud: Wij selecteren onze producten op basis van hun betrouwbaarheid en hun eenvoud.

•

Advies op maat: Wij komen altijd ter plaatse om een aangepast advies te geven.

•

In-dienst-stelling: De aangekochte alarmsystemen worden door SENSEC zelf wettelijk
gekeurd. Na elke installatie krijgt u steeds een duidelijke en eenvoudige uitleg.

•

Vraag en antwoord: Wij doen al het mogelijk om uw vragen te beantwoorden binnen de 24u.

Andere SENSEC producten & diensten:
Eenvoudige personen alarmsystemen

♦

Handenvrije video parlofoons

♦

Hellingbanen

Onze diensten zijn onze belangrijkste troeven. SENSEC heeft de kennis van ingenieurs en
kinesitherapeuten in huis om een volledige doorlichting van uw woning te doen op het vlak van
personen alarmering, valpreventie en ergonomie (o.a. toilet en badkamercomfort).

