
Deurcamera inclusief belfunktie 

 

 

Deze deurcamera is geschikt voor deuren 

van 40-70 mm.  

Voorzien van een 0,3 megapixel CMOS 

camera met infrarood functie en 3,5"TFT 

LCD scherm kleurenscherm. 

De infrarood functie zorgt ervoor dat de 

bezoeker buiten voor de deur, ook als er 

weinig licht is, herkenbaar is voor degene 

die op het LCD scherm kijkt. 

Na indrukken van de knop heeft u 20 se-

conden beeld. 

Instelbaar in verschillende talen, deurbel 

met 3 volumes en er bestaat een moge-

lijkheid tot opnemen van video (opnamen 

in infrarood zijn zwart/wit) of het maken 

van foto's. 

 

Politie Keurmerk Veilig Wonen 
Met ingang van 1 augustus j.l. zijn een 

aantal wijzigingen van kracht geworden in 

het Politie Keurmerk Veilig Wonen 

(PKVW). 
Eén van de belangrijkste wijzigingen is: 
Zicht op de bezoeker dient voortaan te 

zijn gewaarborgd vanachter de voordeur. 

Voorheen was zicht vanuit de woning 

(keukenraam of woonkamerraam) ook 

nog voldoende, maar deze eis is aange-

scherpt. Deurspion of heldere glasstrook 

dient dus aanwezig te zijn 
 

Specificaties 
 Voeding 4 x AA batterijen (worden 

meegeleverd). 

 Inclusief 2 GB micro SD kaartje 

(max. te gebruiken SD kaart tot 8 

GB). 

 Afmeting: 135x86x25 mm 

 Gewicht: 310 gr. 

 Kleur: zilver 
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 Wand- en toiletbeugels 

 Trapleuningen/trapspilbeugels  
 

 Verhoogd toilet 
 Spoel/föhn systeem (bidet) 

 Elektrisch doorspoelsysteem 

 Aanpassen badkamer 

 Creëren separate douchegelegenheid 

 Thermostaatkraan 

 Eenhendel mengkraan 

 Anti-slip vloer 

 Badplank 

 Badlift 

 Instapbad 

 Douchestoel muurbevestiging, wegneembaar of verrijdbaar 

 Toiletstoel wegneembaar of verrijdbaar 

 Tweede toilet (Sanibroyeur) 
 

 Plafondliften 

 Plateauliften (binnen/buiten) 

 Trapliften 

 

 Nivelleren drempels binnen en buiten de woning 

 Aanpassen straatwerk 

 Stalling voorziening (o.a. scootmobiel) 

 Hellingbaan 

 Galerijophoging/balustrade ophoging 
 

 Aanbouw/uitbreiding van de woning 

 Verbreden deur/kozijn 

 Schuifdeuren 

 Elektrische deurautomaten centrale toegang en/of berging 

 Intercominstallatie (met/zonder videosysteem) 

 Aangepaste keuken 

 Individueel op maat gemaakte aanpassingen 

Uw veiligheid is onze zorg 
 

 

 

Verhoef Groep  

 

is leverancier en installateur om uw woning veiliger, 

 comfortabeler en toegankelijker te maken 


