inbraak
beveiliging
Een inbraak is aangrijpend. Het is een enorme inbreuk
op de privacy. Naast dat er eigendommen worden
meegenomen is er ook vaak sprake van vernielingen.
Financieel en emotioneel een behoorlijke klap. Na
een inbraak voelt men zich vaak minder veilig in
huis. Zorg dat u een inbraak voor bent en beveilig
uw woning. Dat kan op verschillende manieren.

Een veilig thuis, dat wilt u toch ook?

Elektronische
beveiliging
Alarminstallatie
Een alarminstallatie detecteert en waarschuwt bij een
inbraak. Maar helpt ook preventief. Als inbrekers zien dat
er een alarminstallatie aanwezig is, gaan ze al snel een
deurtje verder. Een alarm kan afgaan door het openen
van een deur of raam of als er ergens beweging wordt
gedetecteerd. Dit werkt met magneten en sensoren. Als
inbrekers het alarm willen saboteren gaat er ook een
signaal af. Dit zal de inbreker meteen afschrikken. Het
alarm kan ook worden aangesloten

op het licht, zodat ze meteen in de spotlight staan. De
alarmering gaat direct naar de meldkamer. U kunt er voor
kiezen om zelf gebeld te worden na deze melding of dat
direct de politie wordt ingeschakeld. Een alarminstallatie
geeft een veilig idee, niet alleen als u thuis bent, maar
ook als u weg bent is uw huis beveiligd tegen inbrekers.
Een alarminstallatie is uit te breiden met camera’s en
is tegenwoordig ook te bedienen via applicaties op
smartphone of tablet.

camera
bewaking
Camera’s registreren alles. U heeft hiermee altijd zicht op
wat er in en om uw huis afspeelt. De aanwezigheid van
zo’n systeem heeft een preventieve werking. Inbrekers
zullen niet onopgemerkt hun gang kunnen gaan. Zelfs
‘s nachts worden alle beelden haarscherp vastgelegd.
Camerabeelden kunnen cruciaal zijn bij vervolging
of bewijsvoering van delicten. Beelden kunnen
tegenwoordig worden opgeslagen in de cloud, zo kunt
u er ook altijd bij via tablet of smartphone.

slimme beveiliging
Huizen worden steeds slimmer, ook de beveiling van
uw huis kan steeds slimmer. U kunt uw beveiliging
ook besturen op afstand. U kunt het alarm activeren,
camerabeelden checken en zelfs iemand binnenlaten
die aanbelt, allemaal via tablet of smartphone. U heeft
altijd zicht op uw woning en bepaalt zelf wie er toegang
krijgt. Ook kunt u snel handelen bij onraad door het
inschakelen van meldkamer of politie.

www.stahlhofer.nl

Altijd uw
alarmsysteem
bij de hand

een goed
alarmsysteem
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Over Stahlhöfer
Stahlhöfer Electrotechniek is specialist in het ontwerpen,
aanleggen, onderhouden en uitbreiden van elektrotechnische
installaties. Dat doen wij voor grote en kleine (industriële)
bedrijven en instellingen zoals woningcorporaties.

Kiezen voor Stahlhöfer is kiezen voor
 één aanspreekpunt voor levering, plaatsing, controle en onderhoud
 een vakkundig installateur met veel ervaring
 een installateur die werk maakt van duurzame energie
 maatschappelijk verantwoord ondernemen
(Stahlhöfer is aangesloten bij Uw Duurzame Installateur)

Meer informatie?
Wilt u meer weten over domoticasystemen of een vrijblijvende offerte
aanvragen? Stahlhöfer Electrotechniek
helpt u graag verder.
www.stahlhofer.nl
www.uwduurzameinstallateur.nl
Contact
Stahlhöfer Electrotechniek
Joop Geesinkweg 308
1114 AB
Amsterdam-Duivendrecht
T 020 468 95 50
E info@stahlhofer.nl

