Professioneel en
vandalisme beproefd.
Deze RVS bedienzuilen hebben
een moderne uitstraling en zijn
bedoeld om uw ontvangst een
professioneel overkomen te
geven.
In combinatie met onze robuuste
intercoms kunt u deze gerust plaatsen daar waar molest en vandalisme
een uitdaging vormen.

Functionaliteit, kwaliteit,
duurzaamheid en schoonheid verenigd

Professioneel en betaalbaar
De juiste oplossingen voor uw entree! De bedienzuilen hebben een professionele uitstraling en zijn vandalisme
beproefd. In combinatie met de Helios heeft u de totaaloplossing voor uw entree, poort, slagboom e.d. De diverse
afmetingen van de bedienzuilen maken het mogelijk om voor elke gewenste situatie een oplossing te bieden.

Uw toegangscontrole geïnstalleerd in een RVS bedienzuil
Ø 154 mm

Ø 154 mm

RD-NetCom levert niet alleen een compleet intercomsysteem met de mogelijkheid tot het integreren van een toegangscontrole-systeem, wij bieden u tevens
oplossingen voor de beveiliging van uw entree, poort, slagboom e.d. U heeft de
controle over de toegang van uw pand en (parkeer-)terrein door de intercom te
monteren in een zuil bij de inrit van uw pand. Middels een telefoon, PC of
smartphone heeft u contact met degene bij de zuil en met een toetsencombinatie of een muisklik kunt u de entree, poort of slagboom openen. Desgewenst
met videobeelden op de telefoon, smartphone of PC. Het kan allemaal bij RDNetCom.
Heeft u specifieke wensen?
Geen probleem. Vaak zijn de custom
zuilen nauwelijks duurder dan de
standaard zuilen. Bel of mail voor een
offerte.
Ø 154 mm

Ø 154 mm

Ø 154 mm

Ø 154 mm

Hoogte 1300mm voor personenauto's, inclusief grondplaat.

Hoogte 1700mm voor voetgangers, met een geïntegreerde camera ten behoeve van de intercom

Hoogte 2500mm voor personenauto’s en vrachtwagens, inclusief grondplaat.

Erkende Dealer
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RD-NetCom B.V.
De Corantijn 8, 1689 AP Zwaag , tel; 0229-216922
www.rd-netcom.nl

Zonder schriftelijke toestemming van RD-NetCom B.V. mag er geen tekst worden
gebruikt in welke vorm dan ook. Druk– en zetfouten voorbehouden.

