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Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten             
overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, zoals deze luiden op: 
www.connect-service.nl/downloads/metaalunievoorwaarden.pdf 

    De leveringsvoorwaarden worden u, indien gewenst, kosteloos toegezonden. 
 

 

GSM deurbel 
 
 
De GSM-deurbel doet wat de naam al zegt: u kunt via uw mobiele telefoon een bezoeker die aan uw 
voordeur staat te woord staan en eventueel ook nog via uw mobiele telefoon binnenlaten. 
 
Is daar dan behoefte aan? Op dit moment hebben en missen we het niet.  
Maar marktonderzoek toont aan dat wanneer mensen een GSM-deurbel zouden hebben, de voordelen 
evident zijn! 
 
 
� We waren onze huissleutels vergeten. Gelukkig hadden we onze mobiel 

� Ik laat de werkster binnen vanaf kantoor 

� Ze hoeven niet te weten dat we op vakantie zijn 

� Ik leg liever geen sleutel onder de mat 

� Gewoon weten wat er aan je deur gebeurt bij afwezigheid 

 

 

 

 
 
 
 
 

Golmar kit t.b.v. communicatie met bezoeker  
 
 
 
 
De GSM-deurbel vervult twee basisbehoeften: comfort en veiligheid. 
 

• Wij zien nu al een sterke toename van het aantal geplaatste GSM-deurbellen uit 
comfortoverwegingen binnen de reguliere woningbouw.  

• Maar ook toepassingen in bedrijfssituaties, waarbij toegang moet worden verleent tot gebouwen 
of terreinen, waar niet altijd iemand aanwezig is.  

 
De GSM-deurbel is ontwikkeld en uitvoerig getest, is geoctrooieerd en wordt op een hoogwaardige 
manier in Nederland geproduceerd.  
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GSM deurbel systeem 
 
Het GSM-deurbelsysteem bestaat uit drie elementen:  

• een intercom,  
• een elektrisch slot en  
• de GSM-deurbel.  

 
U kunt zelf kiezen of U het systeem in- of uit schakelt. Als het systeem niet is ingeschakeld, dan 
verandert er in principe niets, en opent u de deur op de normale manier. 
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Afbeelding 1: het GSM-deurbelsysteem 
 
  
 
 
Als het systeem wel is ingeschakeld, dan kunt u uw deur op afstand opendoen. Dit werkt als volgt (zie 
afbeelding 1):  

� Iemand belt aan en de intercom stuurt een signaal naar de GSM-deurbel (1).  
� De GSM-deurbel belt naar uw (mobiele) telefoon (2). U kunt uw bezoeker op afstand te woord 

staan. U beoordeelt vervolgens of u de bezoeker wilt binnenlaten.  
� U toetst de pincode in op uw telefoon. De telefoon zendt deze pincode naar de GSM-deurbel (3).  
� De GSM-deurbel stuurt een signaal naar het deurslot (4). De deur ontgrendelt en de bezoeker kan 

naar binnen. 
 


