Toegang zorgverleners etc.
Zorgverleners, politie en brandweer
moeten op een snelle manier toegang kunnen krijgen tot het gebouw.
Er zijn door SKG**® goedgekeurde sleutelkluizen. Ook de brandweer heeft perfecte systemen.
Ook dit is weer een mooie taak voor
de technische commissie.
Heeft u een personenalarmsysteem
of gaat u er één aanschaffen, dan is
het raadzaam om ook bij uw voordeur een sleutelkluis te laten monteren. Dan is er altijd een reservesleutel aanwezig voor degene die u
opgeroepen hebt.
Dit is weer een individuele beslissing.

Uw reactie kunt u sturen naar:
a.boorsma@planet.nl
Ook uw suggesties zijn welkom.
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Innovatie

Intercom met video

Personenalarmsystemen

Innovatie of vernieuwing heeft betrekking op nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen.
De visiecommissie heeft enige tijd
geleden voorstellen gedaan.

Intercominstallaties en deurvideoinstallatie
Op het gebied van intercominstallaties
met of zonder deurvideo-installatie
gaat de techniek steeds verder.
Binnen ons gebouw is destijds de infrastructuur voor deze moderne systemen
al aangelegd.
Er zijn vele soorten deurvideo’s te verkrijgen. Dit is maar een voorbeeld.

Ook wat personenalarmsystemen
betreft zijn er vele mogelijkheden.
Velen daarvan zijn voor zowel binnen als buiten te gebruiken en zelfs
onder de douche.
Het is teveel om deze systemen hier
op te noemen, daarom verwijs ik u
naar de website;

Welke innovatie of vernieuwing zou
voor Wimbledon een verbetering
zijn?
Laten we beginnen met het bellenbord. Er zijn verschillende uitvoeringen bellenborden. Met of zonder
videosysteem, met of zonder geïntegreerde sleutelkluis, met of zonder
brievenbus.

http://bewoners-wimbledon.nl

Inlogcode vergeten? Vraag een nieuwe aan
bij Adri Boorsma:
a.boorsma@planet.nl
Of registreer.

Een personenalarmsysteem is een
individuele keuze.

Een bellenbord geeft zelfstandigheid. Je bepaalt zelf wie je binnen
laat.

Een leuke opdracht voor de
Technischecommissie.

Heeft u een alarmtoestel dat doorgeschakeld is op Wimbledon, dan kunt
u dat over laten zetten op 112. Dan
krijgt u professionele hulp.
Vraag bij de receptie maar om dat
over te laten zetten want zij weten
wie het onderhoud doet. Maar hiermee zijn we er nog niet, want ook
zorgverleners, politie, brandweer
moeten dag en nacht snel toegang
kunnen krijgen tot het gebouw,als er
geen nachtwachten meer zouden
zijn.
Een conciërge zou daarom wenselijk zijn.

