
 

 
 
 
 
 
   

 

Video Parlofoon 

Systemen 
 

• Je bent alleen thuis en er belt iemand aan de voordeur. Alvorens je de deur wilt openen, had je 

graag geweten wie er voor staat... 

• Het is reeds donker buiten en je hoort vreemde geluiden op straat voor je deur. Je bent 

geschrokken en zou graag weten wat er daar gebeurt zonder de deur te moeten openen... 

In al deze gevallen kan een Video-parlofoon Systeem van SENSEC een oplossing bieden.  

 

Hoe werkt het Systeem? 

• Naast de buitendeur wordt een deurbel met een kleine camera 

opgehangen. 

• In de woonkamer of een of andere leefruimte in de woning wordt 

een toestel met een kleuren scherm geplaatst. 

• Wanneer een bezoeker aanbelt, krijg je op het scherm meteen het 

beeld te zien van de persoon die voor de deur staat.  

• Door een druk op een toets bij het scherm, kan je onmiddellijk 

spreken met de bezoeker en dit zelfs zonder een hoorn te moeten 

vast nemen, handenvrij dus. 

• Een extra toets naast het scherm of via een knop op een afstandsbediening, kan je er voor 

zorgen dat de buitendeur automatisch wordt geopend. 

• Een combinatie met een elektrisch deurslot maakt het geheel nog eens extra veilig en handig. 

• Ook als er niemand aanbelt, kan je zelf kijken wat er aan de voordeur op dat moment gebeurt. 

Dit is echter een greep uit de mogelijkheden van onze Video parlofoon systemen. Wij komen graag 

ter plaatse om uw woonsituatie te bekijken. Samen met u zoeken we dan naar de beste 

mogelijkheden om uw veiligheidsgevoel te verbeteren... 

 

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 ons videofoon systeem: 

• Eenvoudige bediening: 

Onze video parlofoon systemen zijn zo gekozen dat ze eenvoudig te bedienen zijn. Handenvrij 

aannemen van een oproep is bij ons de standaard. 

• Eenvoudige installatie: 

Wij kiezen onze video parlofoon systemen zo uit dat het kap- of breekwerk beperkt wordt tot een 

minimum. Bij vervangingen van klassieke deurbel-systemen (o.a. oude parlofoon) hergebruiken 

wij de bestaande bedrading om video-parlofonie mogelijk te maken. 

• Betrouwbaarheid: 

SENSEC werkt enkel met grote merken die een jarenlange ervaring kunnen voorleggen. 

• Extra mogelijkheden: 

• Onze video parlofoon systemen kunnen gekoppeld worden met een automatisch deurslot 

waardoor uw woning beter wordt beveiligd. Zo’n deurslot zorgt er immers voor dat uw deur 

altijd op slot is, zelfs mocht u het vergeten. 

• In combinatie met een personen alarmsysteem vormt een video parlofoon met automatisch 

deurslot een totaaloplossing voor senioren. Met een personen alarmsysteem is het immers 

mogelijk om een hulpverlener snel op te roepen bij een noodsituatie. Pas wanneer deze 

hulpverlener ter plaatse is, kan men de deur van op afstand automatisch openen. 

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. 

• Geen verrassingen: Offertes en facturen worden duidelijk en zonder “geheimen” opgesteld. 

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

• In-dienst-stelling: Na elke installatie krijgt u steeds een duidelijke en eenvoudige uitleg. 

• Opgeruimd staat netjes: De stofzuiger is voor ons een belangrijk werkinstrument. 

Andere SENSEC producten & diensten: 

Inbraak & personen alarmsystemen   ♦   Woning doorlichtingen & aanpassingen   ♦   Hellingbanen 

Onze diensten zijn onze belangrijkste troeven. SENSEC heeft alle kennis in huis om een volledige 

doorlichting van uw woning te doen op het vlak van personen alarmering, val-preventie en 

ergonomie (o.a. toilet en badkamercomfort).  


