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Vervanging: Intercom \ belsysteem

Beste eigenaren \ bewoners,

Enige tijd geleden is een enquête gehouden over de werking van het huidige 
intercomsysteem. Meer dan 50% van de bewoners gaf aan dat het systeem geheel niet 
meer functioneerde of waren er problemen met het geluid of videobeelden.

Er is besloten en vastgelegd in de MJOB om het systeem te gaan vervangen. In eerste 
instantie was de gedachte om gebruik te maken van het bestaande kabelnet. Testen 
hebben aangetoond dat dit niet meer mogelijk is. Conclusie is dan ook dat het bestaande
kabelnet er uit moet en vervangen door een nieuwe bekabeling. 

De bekabeling loopt in de woning plafond\vloer en komt elke keer uit in de meterkast.
Dit tracé gaan we volgen. Grote aandacht zal nodig zijn, aan de planning en de toegang tot 
de woningen. Gedacht wordt om de werkzaamheden in de maand mei te gaan uitvoeren.
Uiteraard wordt U hier later- en op tijd over geïnformeerd.

De nieuwe bekabeling wordt uitgevoerd als een bussysteem op basis van IP adres beheer.

In de woning

In elke woning wordt een 7 inch touchscreen IP monitor geplaatst, witte uitvoering.
Uitgebreide informatie vind U in de bijgevoegde documentatie. 
Het bestuur kan het systeem ook gebruiken om selectief of in groepen berichten aan 
bewoners te zenden in tekst of gesproken woord.

Voor diegene die een internet verbinding hebben en dat willen is er tegen een meerprijs 
een uitbreiding mogelijk om via een smartphone verbinding met het systeem te maken of 
een extra toestel bij te laten plaatsen.



Toegang tot gebouw

Er worden 2 gebouw toegang systemen geplaatst, 1 x bij de tussendeur en 1 x bij de buiten 
voordeur. 
Overdag is de 1e deur (buitengevel)naar binnen en buiten automatische geopend.
De 2e deur is overdag gesloten en kan geopend worden via het station in de woning na 
aanbellen. Met de internet uitbreiding op het huisstation kan er ook een 
telefoonverbinding tot stand gebracht worden met de bezoeker.

In de avond uren gaat de 2e deur op automatische openen en de 1e deur is afgesloten, 
en is binnenkomst voor bezoekers alleen nog mogelijk na aanbellen.

De deuren zijn in alle gevallen te openen met de de bekende fobs of de deurbedieningen 
aan de zijkanten. 

Pakketbezorgers hebben alleen toegang na intercomcontact met de bewoner. Post- en 
krant bezorgers kunnen toegang krijgen binnen bepaalde tijden met een code.

Binnenkort wordt U geïnformeerd over de uitvoering en de planning.
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Afbeelding 1: Voorbeeld buiten deurpaneel


