Alarmsysteem checklist
Waar moet je rekening allemaal
mee houden? Check het hier!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Het type alarmsysteem
De installatie van het systeem
Detectoren van het systeem
Camerabeveiliging
De communicatiekiezer
Eventuele opties
Vraag offertes aan

1. Het type alarmsysteem
Draadloos alarmsysteem
Bedraad alarmsysteem
Hybride alarmsysteem

2. De installatie van het systeem
De installateur
Heeft de installateur een
INCERT-erkenning?
Zijn er goede referenties?
Wil je een
onderhoudscontract?

De installatie

Is de installatie aangepast
aan de leefgewoonten?
Is er een combinatie van
raam- ruimtebeveiliging?
Controleer de bedienings
panelen van de installatie
Hoe wordt het klavier van
het systeem bediend?
Waar is de centrale van
het systeem?
Werkt het systeem verder als
de stroom is uitgevallen?
Hoeveel zones biedt het
systeem ondersteuning?
Is er sprake van een
lokaal of stil alarm?
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3. Detectoren van het systeem
Is de reikwijdte voldoende
voor de bepaalde ruimte?
Is er een glasbreuk- en
magneetdetector in het systeem?
Welke ruimtedetectoren
zijn inbegrepen?
Zorg er voor dat vals alarm
kan worden uitgesloten

4. Camerabeveiliging
Dummy camera's
Dit zijn camera’s die er uitzien als echte, maar dat helemaal
niet zijn. Zo bespaar je veel op de kosten
Draadloos of bedraad
Tegenwoordig zijn er een groot aantal camera’s op de
markt terug te vinden die via WiFi kunnen communiceren.
Dit is interessant omdat er op deze manier geen (extra)
kabels in de muur geplaatst dienen te worden
Controleren op afstand
Dat kan door te kiezen voor een IP camera. Zo kan je altijd
en overal inloggen op je camera en de beelden raadplegen
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5. De communicatiekiezer
PSTN
Bij een communicatiekiezer als deze wordt er gebruik
gemaakt van alarm spraak-rapportages. Dit gebeurt door
middel van een vaste telefoon. Deze staat bekend als de
goedkoopste optie
LAN
Er wordt van een LAN communicatiekiezer gebruik gemaakt
in situaties waarin de communicatie met een meldkamer
via het internet of door middel van een vaste telefoon dient
te verlopen
GSM
Een GSM communicatiekiezer heeft de mogelijkheid om
sms-berichten te versturen, niet alleen naar een
alarmcentrale, maar ook naar andere telefoonnummers
die je zelf hebt ingesteld.

6. Eventuele opties

Aansluiting op een
meldkamer
Monitor service die aangeeft als
er problemen in het systeem zijn
Eventueel een
onderhoudscontract
Een afstandsbediening
Een sticker dat er inbraak
beveiliging aanwezig is
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7. Vraag offertes aan

De voordeligste manier om een bedrijf in te schakelen is
door hier offertes aan te vragen. Zo kun je tot wel 30%
besparen op de totale kosten. De volgende punten
komen in de offerte:
Omschrijving van de totale
kosten
Omschrijving van de
werkzaamheden
Omschrijving van alle
gebruikte materialen
Moet er vooraf worden
betaald?
Welke garanties worden
gegeven?
Keurmerken en
certificeringen van bedrijf
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