NIEUWSBRIEF
Kwaliteit, flexibiliteit, duurzaamheid
en service staan centraal bij Klik.

Het gehele installatietraject van idee en ontwerp tot de uitvoering en het
onderhoud kan Klik volledig verzorgen.

Inbraakbeveiligingssystemen
KLIK Electrotechniek BV is gespecialiseerd in het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van inbraaksystemen
in alle BORG beveiligingsklassen en voor elk denkbaar te beveiligen object. Van woningen en bedrijven (klein
tot groot) tot scholen en overheidsinstellingen.
De aan te bieden producten variëren van draadloze systemen en hybride systemen, tot volledig bekabelde
systemen. En met de mogelijkheden van tegenwoordig, zoals bediening via een App en doormelding over IP,
heeft u een system, voorbereid voor het heden en de toekomst.
Uiteraard zijn deze installaties altijd maatwerk en indien u interesse heeft in een van bovenstaande systemen,
dan komen we graag bij u langs voor een kennismakingsgesprek en aansluitend een eventuele vrijblijvende
offerte. Tijdens dit gesprek worden al uw wensen besproken en de mogelijkheden bekeken om een goed
werkende en storingsvrije installatie af te leveren.
Ook voor camerasystemen bent u bij KLIK Electrotechniek BV aan het juiste adres. Of het nu gaat om
verouderde analoge camera’s aangesloten op een timelapse recorder, of om een IP-camera installatie, PoEgevoed op een besloten (of bestaand) data netwerk. Opslag op een NAS of in de Cloud, er is tegenwoordig
steeds meer mogelijk. De nieuwste camerasystemen kunnen op afstand worden gemonitord, via smartphone,
tablet, laptop en/of computer. Ook is het mogelijk om meerdere locaties te koppelen.
De portfolio op het gebied van camera’s is heel uitgebreid en wordt alleen maar groter. Voor elke situatie is wel
een camera te bedenken. Donkere of lichte omgeving, binnen of buiten, hoog of laag, vandaalbestendig, dichtbij
of veraf. Alles is bespreekbaar.
De beveiliging- en camerasystemen dienen uiteraard met enige regelmaat nagekeken te worden, om te zorgen
dat de installatie goed blijft functioneren. Wij bieden een onderhoudscontract aan om jaarlijks (of gewenst
vaker) alle onderdelen na te kijken en te testen. Bij het onderhoudscontract krijgt u ook een 24/7 service voor
storingen. Met daarbij de garantie dat deze ook binnen de afgesproken tijd zal worden opgepakt en verholpen.
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