
De intercom
zonder kabel
gedoe.

Intratone intercomsystemen

Een intercom is één van de eerste voorzieningen van het 
gebouw wat je ziet. Daarom is het van belang dat efficiëntie, 
schoonheid en veiligheid worden gecombineerd met een stuk-
je technologie.

De intercom van Intratone past overal. Intratone werkt met 
draadloze systemen en dat is uniek. De systemen hoeven  
alleen bij de deur voeding te hebben en kennen verder geen 
bedrading die door het gebouw loopt. Op deze manier worden 
vele meters onnodige bekabeling bespaard. Niet alleen duur-
zamer, maar ook kostentechnisch een aantrekkelijke oplossing.



Geen kabels door draadloze technologie

Snel en eenvoudig te installeren

Zeer weinig tot geen onderhoud

Handsfree toegang voor bewoners

Op afstand zien wie er voor de deur staat

Eenvoudig aan te passen

Paneel uit te breiden naar 56 oproepknoppen

De voordelen van de 
Intratone intercom
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Contact opnemen:
info@egroservice.nl
+31 (0)78 693 03 32

Benieuwd of de intercom ook iets is voor jouw woningcomplex?
Neem contact met ons op voor meer informatie. 

Snel en eenvoudig te installeren 

De intercoms zijn van tevoren al geprogrammeerd en daar-
door dus direct te gebruiken. Alle Intratone oplossingen zijn 
ook nog compatibel met de al aanwezige apparatuur. De 
installatie van de intercom is op deze manier al binnen een 
paar uur gebeurd door onze erkende monteurs.

De intercom heeft elektronische naamplaatjes – een klein LCD 
scherm per woning of bel. Deze kunnen eenvoudig via het on-
line platform worden aangepast, zodra er nieuwe bewoners 
zijn. Toegangsbeheer was nog nooit zo eenvoudig.

Geef de bewoners een veilig gevoel

Via het video intercomsysteem, kunnen de bewoners altijd zien 
wie er voor de deur staat op hun telefoon of tablet. En omdat 
zij ook met deze persoon kunnen communiceren, is het mak-
kelijker om toegang te verlenen of te weigeren. Dit is met name 
van belang voor meer kwetsbare groepen, zoals ouderen.

Door middel van de handsfree proximity lezer, kunnen bewon-
ers gemakkelijk en contactloos de toegangsdeuren openen. 

4G-IP verbinding

Duur van koppeling 40 seconden

Gecodeerd en braille toetsenbord

Handsfree proximity-lezer

Auditieve lus 

LCD kleurenscherm

Storingscomfort

Afstelling geluidsniveau zonder te  

demonteren

Specificaties


