
 

   
 
 
 
 
 

 

Personen 

Alarmsystemen 
 

• Je bent alleen thuis en je wordt onwel. Je wilt iemand opbellen maar 

de telefoon staat te ver... 

• Je bent moeilijk te been en plots merk je dat er rook hangt in de keuken. Je wilt iemand 

verwittigen maar de telefoon staat te ver... 

• Mijn vader lijdt aan dementie en verlaat soms onverwacht de woning. Hij loopt dan verward en 

doelloos rond op straat. Ik wil daar toch van op de hoogte gebracht worden, maar hoe? 

In al deze gevallen kan een Personen Alarm Systeem van SENSEC een oplossing bieden.  

 

Hoe werkt het systeem? 

• Een personen alarmsysteem bestaat uit 2 delen: een zender en een ontvanger/telefoon. 

• De zender heeft de vorm van een polsband of halsketting die is voorzien van een noodknop. Je 

moet dit zendertje altijd bij je dragen. 

• In geval van nood zal via deze noodknop een alarmoproep worden gestart.  

• Hierdoor word je in contact gebracht met een alarmcentrale die de oproep zal beantwoorden.  

• De alarmcentrale kan vervolgens beslissen welke personen (familie, buren, dokter, politie, …) 

moeten verwittigd worden. 

• In plaats van in contact gebracht te worden met een alarmcentrale, kan men ook rechtstreeks 

een verbinding laten maken met familie, vrienden of buren. 

• Het starten van een noodoproep kan zelfs automatisch gebeuren wanneer iemand plots ten val 

komt, bij vorming van rook of wanneer 

iemand onverwacht gaat dwalen.  

Meer uitleg nodig? Wij komen graag ter plaatse 

om dit samen met u verder te bespreken... 

 

SENSEC MAAKT VAN JE HUIS EEN LEVENSLANGE THUIS ! 
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Voordelen van onze personen alarmsystemen: 

• Eenvoudige bediening: 

Onze personen alarmsystemen zijn zo gekozen dat ze eenvoudig 

aan te leren en te bedienen zijn. Het handenvrij aannemen van 

een telefoongesprek behoort tot de mogelijkheden. 

• Eenvoudige installatie: 

Aangezien onze systemen gebruik maken van de bestaande telefoonbedrading, is er geen kap- 

of breekwerk nodig. Zelfs niet voor uitbreidingen van het systeem. 

• Betrouwbaarheid: 

SENSEC werkt enkel met grote merken die een jarenlange ervaring kunnen voorleggen. 

• Extra mogelijkheden: 

Onze personen alarmsystemen kunnen gecombineerd worden met een brand en inbraak 

alarmering, een val-alarmering of een systeem voor dwaaldetectie. Een andere mogelijkheid 

is een systeem waarbij de alarmcentrale de buitendeur van op een afstand kan openen 

wanneer een hulpverlener ter plaatse is. 

 

In zee met SENSEC: 

Werken met SENSEC betekent eenvoudige oplossingen waarbij de klant steeds centraal staat: 

• Eenvoud: Wij selecteren onze producten op basis van hun betrouwbaarheid en hun eenvoud. 

• Advies op maat: Wij komen altijd ter plaatse om een aangepast advies te geven. 

• Geen verrassingen: Offertes en facturen worden duidelijk en zonder “geheimen” opgesteld. 

• Vraag en antwoord: Wij doen al het mogelijk om uw vragen te beantwoorden binnen de 24u. 

• In-dienst-stelling: Na elke installatie krijgt u steeds een duidelijke en eenvoudige uitleg. 

• Altijd paraat: SENSEC werkt samen met een kwalitatieve en 

betrouwbare alarmcentrale die 24u op 24u bereikbaar is. 

Andere SENSEC producten & diensten: 

Inbraak alarmsystemen      ♦      Video parlofoons      ♦      Woning doorlichtingen en aanpassingen 

Onze diensten zijn onze belangrijkste troeven. SENSEC heeft de kennis van ingenieurs en 

kinesitherapeuten in huis om een volledige doorlichting van uw woning te doen op het vlak van 

personen alarmering, valpreventie en ergonomie (o.a. toilet en badkamercomfort). 

 

 


