Algemene

katalogus
BEVEILIGING
BEWAKING

TELEFONIE
NETWERKEN
DOMOTICA

VdW-electronics levert en installeert elektronische toepassingen in uw woning en bedrijf!
In deze algemene cataloog leert u ons volledig gamma kennen in een notendop. U krijgt beperkte uitleg
over de producten, en we geven ook enkele praktijkvoorbeelden mee. Er is vast wel iets dat u kan interesseren.
Een technische installatie is natuurlijk geen vast
gegeven, voor ieder kan dit verschillen. Wij geven
aan uw elektronica in uw woning of bedrijf een persoonlijke toets, volledig aangepast aan uw eigen behoeften en budget.

Heeft u een project, wenst
u meer info?
Bel ons

Tel 09 378 13 40
Of stuur een mailtje:
info@vdw-electronics.be

De eerste keer
1990: eerste klant
1991 eerste beursdeelname
1994: eerste elektrische installatie
1996: eerste inbraakbeveiliging
1997: eerste website
eerste domotica installatie
1998: we gaan volop voor elektronica,
camerabewaking doet zijn intrede
2000: eerste PC installatie
2002: verhuis naar een grotere nieuwbouw
2005: we worden certified installer van
IPBuilding, Samsung Telecom en Philips Sopho telefonie.

Een beetje geschiedenis
VdW-electronics ging op 1 januari 1990 van start met
het installeren van car-audio, auto-alarm en autotelefoon. Al snel werden ook opdrachten aanvaard in
woning en kleine bedrijven. Meer technieker dan verkoper zijnde, kon zaakvoerder Philip Van de Walle zijn
klanten tevreden stellen met hoogwaardige installaties.
Service komt steeds op de eerste plaats. Continue bijscholing en marktonderzoek via vakbladen, beurzen en
opleiding bij leveranciers, dragen ertoe bij dat VdWelectronics zijn klanten steeds de nieuwste ontwikkelingen kan aanbieden. Wie met VdW-electronics in zee
gaat, is zeker van zijn zaak.

Elektronische toepassingen
voor woning en bedrijf
VdW-electronics
Keerstraatje 30
9950 Waarschoot
Tel 09 378 13 40 fax 09 377 00 31
E-mail: info@vdw-electronics.be
Online: www.vdw-electronics.be

BEVEILIGING - BEWAKING - BRAND
Inbraakbeveiliging is misschien wel onze hoofdactiviteit. Sinds de start werken we met Aritech, een
dochter van GE Interlogix, en Siemens, dat het
vroegere Alarmcom heeft overgenomen.

De CS-reeks biedt een gamma centrales
aan die toekomstgericht zijn ontworpen. Nieuwe technieken zoals
draadloze detectie zijn geïntegreerd. De CS reeks is specifiek voor
de residentiele markt en de kleine en middelgrote ondernemingen .
Met de Advisor Master reeks kunnen we elk gebouw beveiligen, en tevens met dezelfde centrale uitrusten met
toegangscontrole. Verschillende centrales
kunnen gekoppeld worden, zodat de
grootte van of het aantal sites geen enkel
belang meer heeft.

BRANDMELDING: Wij installeren en configureren één enkele autonome melder, tot een volledige gebouwen-installatie met talrijke melders,evacuatie- en waarschuwings-systemen, verdeeld over verschillende zones en verdiepingen.

ARGUS ROOKMELDER
Een principe dat levens redt.
Autonome rookmelder met ingebouwde batterij,
zonder bekabeling. Een luid akoestisch signaal
waarschuwt u van het onheil. Eenvoudig te
plaatsen. Tot 40 Argus melders kunnen in netwerk worden geplaatst, ook draadloos.

Brand en
rookdetectie
Kan uw leven redden.
Detecteren van onheil, of het nu inbraak, overval,
brand, technische of medische alarmering is, heeft
geen nut als er geen reactie komt.
De enige manier om een reactie te garanderen is
werken met een meldkamer. Wat het ook is, de
meldkamer reageert direct, en zal dit blijven doen

In België sterven jaarlijks een honderdtal mensen in een brand. Het
aantal ernstige brandwonden ligt vele
malen hoger. De meeste slachtoffers
vallen in privé woningen. Vandaar dat
branddetectie geen overbodige luxe
is in woningen.
Het is relatief eenvoudig en zeker
niet duur om ook bij u thuis rookdetectoren te plaatsen. Dit kan bv gemakkelijk op een inbraakcentrale van
de CS-reeks, of met de autonome
brandmelder Argus.

TOEGANSCONTROLE - VIDEO
Fermax is fabrikant van toegangscontrole
en videofonie. Uitgebreide installaties voor
grote flatgebouwen en controle van toegangen in bedrijven zijn voor Fermax geen
enkel probleem.
Maar ook in uw woning kunt u met Fermax
uw comfort verhogen.

Met videofonie breekt u resoluut het gevoel
van onveiligheid.
Fermax buitenposten vallen op door hun
eenvoud en verfijnd design. Fermax kreeg
daarvoor dan ook de ‘Design Award’.

Naast parlo– en videofonie, biedt Fermax
ook autonome codeklavieren aan, chipkey
en kaartlezers en GSM modules. Zo kunt
u de toegang tot uw woning of bedrijf volledig zelf beheren.
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Parlofonie kan perfect gekoppeld worden met telefonie en
GSM. Wanneer iemand aanbelt, rinkelt de telefoon, en kunt
u met de persoon aan de deur praten. En zelfs door een eenvoudige toets de deur openen.
Ook zo met videofonie. Het beeld kan getoond worden op
TV. Heeft u meerdere tv’s in huis, via ons gamma HF componenten van Kathrein ziet u wie aanbelt, op gelijk welke
tv. Ook koppelen met pc of LCD scherm behoort tot de
mogelijkheden.
Parlofonie kan perfect samenwerken met camerabewaking.
Zo heeft u permanent het beeld van uw oprit of andere toegangen, op een monitor, tv of pc .
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De nieuwe NEOX
parlofoon is de
perfecte oplossing
voor eengezinswoningen. Zijn elegante stijl, vlakke
concept,
metaal
kleur en hoge kwaliteit vormen samen het meest
innovatieve
design!

Camera bewaking is het middel voor afschrikking en herkenning. Potentiële misdaden
worden voorkomen, onheil wordt snel herkent,
en opsporing is kinderspel.
Camera’s worden doeltreffend ingezet tegen
winkeldiefstal, controle van toegangen, maar
ook voor bewaking van goederen en personen.
Digitale opname heeft
camerabewaking voor
iedereen toegankelijk
gemaakt. Eenvoud van
bediening, lage kostprijs
en verregaande mogelijkheden zorgen voor een doeltreffende
beveiliging. Ten alle tijden kunnen de opgenomen beelden
worden bekeken, koppeling met pc en zelf een netwerk maken
de bediening erg makkelijk.

Digitale opname: veilig en betrouwbaar

TELEFONIE
De Sopho IPC100 telefooncentrale van Philips
is ontworpen voor de
kleine tot middelgrote
onderneming. Op maat
gemaakt,
vooruitstrevend, gebruiksvriendelijk en klaar voor de toekomst.

Wij zijn certified installer van de Philips Sopho IPC100 systeem telefonie.
SAMSUNG Telecom zijn modulaire ISDN centrales, die
meegroeien met uw bedrijf.
Voor kleine kantoortoepassingen tot installaties met honderden werknemers. Krachtige prestaties, Samsung kan
het aan.
De telecommarkt is een zeer competitieve markt.
Samsung Telecom is als één van de grootste producenten
ter wereld van elektronische apparatuur, vooral bekend om
zijn kwaliteit, betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid,
innovatie en perfecte prijs-kwaliteitsverhouding.

VoIP: de toekomst
Voice over IP, we zullen er nog veel over
horen. Want dit is hoe we in de toekomst
zullen telefoneren.
De meeste VoIP toestellen werken nu nog
via de pc, maar o.a. Tiptel en AVM uit ons
gamma hebben nu al toepassingen die
geen pc meer nodig hebben.
VdW-electronics volgt de ontwikkelingen
op de voet, wij bieden nu al verschillende
oplossingen aan, zowel voor privé als voor
professionelen.

Met VoIP
belt u wereldwijd
aan zonaal
tarief!.

Tiptel als fabrikant van professionele telecom apparaten voor
de particuliere markt, zelfstandigen en eenmanszaken of de kleine KMO met
enkele werknemers.
Analoge en ISDN centrales, al dan niet met geïntegreerd data netwerk. Dect systemen en draadloze toestellen, digitale antwoordapparaten, call
managers, VoIP toepassingen, TIPTEL heeft
het allemaal. Zelfs centrales die perfect passen
in een 19” rack van uw PC-netwerk.

DOMOTICA
De mens is steeds op zoek gegaan naar betere leefomstandigheden. Comfort betekent reeds sinds mensenheugenis, een
streefdoel op zich. Uitvindingen leidden de mens steeds maar
weer naar een betere toekomst, waar steeds meer werd verwezenlijkt, met steeds minder arbeid. Het wiel, waterleiding, de auto,
televisie, de computer, en sinds enkele jaren ook de DOMOTICA.

Ideeën voor nu en de toekomst
Met trots kunnen we melden dat VdW-electronics geselecteerd verdeler is geworden van IPBuilding. Met een aantal op het open protocol TCP/IP gebaseerde modules, brengt IPBuilding topklasse domotica.
Reeds menige jaren zijn verschillende domotica merken op de markt,
met een eigen protocol en techniek. Anderen menen dan weer een standaard te gebruiken, terwijl deze dan weer afgeschermd wordt voor concurrenten, zodat van een OPEN systeem nog altijd geen sprake is.
Met meer dan 12 jaar ervaring, kunnen IPBuilding en VdW-electronics nu
een domotica systeem aanbieden, dat is gebaseerd op de enige echt
wereldwijde standaard, de Ethernet technologie. Geen bedrijf of woning
die geen Ethernet kent. TCP/IP is overal aanwezig, al was het maar gewoon voor internetverkeer.
Dit maakt het domotica systeem van IPBuilding uitermate geschikt voor
de hedendaagse, maar ook toekomstige domotica ontwikkelingen.
IPBuilding bestaat uit een aantal modules, die perfect in een gewone zekeringkast passen. Via software toepassingen kunnen de modules ingezet worden
in uiteenlopende toepassingen, zoals domotica. Nu
al zijn ook video en audio applicaties, en toegangscontrole beschikbaar. En dit allemaal over IP.

En er zit zoveel meer in je huis
Het is reeds van 1996 geleden dat VdWelectronics de eerste DOBISS installatie
afwerkte. We kunnen dan ook terugkijken op een rijke ervaring wat domotica
betreft. Dobiss domotics is ondertussen
een toonaangevend bedrijf met een brede uitvalsbasis.
Met drie Dobiss varianten, de Ambiance,
Evolution en Sensation, biedt Dobiss
een systeem aan dat de volledige domotica pyramide overkoepeld. En kan meegroeien met uw levensstijl en budget.

Meer besparing
Meer eenvoud
Meer autonomie
Meer functionaliteit
Meer sfeer

Meer comfort

Computer en Netwerken
Netwerk Installaties
Netwerkinstallaties betekent meer dan het eenvoudig koppelen
van computers.
Een goed opgebouwd netwerk betekend voor een bedrijf efficiënt
werken. Naast het computerbeheer zal ook communicatie en telefonie, internet en mail een grote rol spelen in de opbouw van het
netwerk.
Technieken evolueren zo snel, dat een netwerk ook in de toekomst nog moet voldoen aan de expantie van een bedrijf. Steeds
snellere toegang, videobeelden, bewakingstoepassingen enzomeer,vinden steeds meer hun weg via het netwerk.
VdW-electronics levert niet alleen de toestellen voor telefonie of
PC, ook de installatie gebeurt zorgvuldig en met kennis van zaken
door onze diensten.

Software en internet beveiliging
Wie computer en internet gebruikt, kent de gevolgen van spyware,
malware, virussen, spam, en andere ongewenste bezoekers van uw
netwerk. Netwerkbeveiliging beschermd uw belangrijke data tegen
beschadiging en verlies.
Wacht niet langer, laat uw computer ’schoon’ maken,
en werk beter en zekerder.

Hardware beveiliging
Installatie en techniek beveiliging is nu
een must geworden. Allerlei externe
bedreigingen, kunnen de gevoelige elektronica beschadigen. Hardware beveiliging en bedrijfszekerheid
gaan hand in hand.

UPS systemen en overspanningbeveiliging bieden een
doeltreffende oplossing tegen netstoringen en netuitval, beschadiging door bliksem en onweer.
Het gamma is zeer volledig, en bestaat tevens ook uit fijnbeveiliging van telefonie en TV netwerken, filters voor computer bekabeling en randapparatuur, en alle technieken voor UPS
systemen.

VdW-electronics is in eerste plaats een
installatie bedrijf. Alle componenten worden met kennis van zaken gemonteerd en
in dienst gesteld.
Wie zelf een en ander wil uitvoeren, de- BEVEILIGING
len we graag onze ervaring door u met
BEWAKING
raad en daad bij te staan.
TELEFONIE

Online informatie !
Reeds sinds 1997 zijn we ook aanwezig op
het Internet. Sindsdien is onze website al
een aantal keer aangepast, maar steeds
met de bedoeling u voldoende informatie
te geven over onze diensten en producten.

Surf naar
www.vdw-electronics.be
en ontdek een wereld
van veiligheid en comfort.

DOMOTICA
PC en NETWERKEN

Contact gegevens:
VdW-electronics
Keerstraatje 30
9950 Waarschoot
Tel 09 378 13 40
Fax 09 377 00 31
E-mail: info@vdw-electronics.be
Online: www.vdw-electronics.be

Echte toonzaal !
Wij hebben ook een ‘echte’ toonzaal!
Want wij staan steeds klaar voor persoonlijk contact en demo’s.
Wenst u uitgebreide info, dan maakt u
best een afspraak. Zo kunnen we quality
time vrijmaken voor u !

Erkenningen:
Wij zijn door de Federale overheid van
Binnenlandse Zaken erkent voor het
installeren van beveiligingssystemen,
onder het nummer 20 0849 50!
Meer info hierover en over onze andere erkenningen, op onze website!

Wat u heeft gemist:
De rode draad doorheen onze producten is veiligheid, comfort en elektronica. We bieden
dan ook een aantal nevenproducten aan, die aan deze criteria voldoen. Kathrein RF componenten voor de distributie van interne TV en video signalen, software voor internet en
netwerk beveiliging, herstelling van computer. Tot de volledige elektrische installatie, nodig
voor onze elektronische toepassingen.

