
Ring ring….. u bent thuis maar u durft de deur niet te openen 

Ring ring….. u bent niet thuis, maar u wilt weten wie er aan de deur staat 

 

Interactief spreken met de video deurbel van JADRIMEX 

 

De Premium video deurbel is modern vormgegeven en wordt verbonden aan 

uw mobile telefoon. Het geeft direct contact zonder dat u aan de deur 

( hoeft ) te staan. Voor bij u thuis, vakantie huis, kantoor etc... 

De video deurbel van Jadrimex kan verbonden worden tot wel 4 gsm 

telefoons. Dus ook voor uw partner, ouders, kinderen of anderen 

 

Hoe werkt het: 

De deurbel wordt gemonteerd ter vervanging van de oude deurbel. Dan is er 

dus al een voeding aanwezig. 

De deurbel moet verbinding hebben met internet/wifi. Er wordt een 

verbinding gemaakt. 

Op de telefoon wordt een app gedownload. Voor het gebruik van de app 

meld u zich aan via uw emailadres en een te maken wachtwoord.  

Wilt u toch ook in huis een belsignaal horen? Dat kan!  

Als extra kunnen belsignaal geïnstalleerd worden door deze (Chime) in het 

stopcontact te steken. U kunt er 6 stuks aansluiten. De Chime heeft 49 

verschillende geluiden geprogrammeerd waaruit u 1 kiest. Deze wordt bij 

installatie ingesteld en kan later worden gewijzigd.  

Wilt u de beelden opnemen zodra iemand aan de deur staat? Dat kan. Door 

het plaatsen van een micro-geheugenkaart worden alle beelden opgenomen. 

Via de app kunt u deze terugkijken. 

Ook in de nacht worden de beelden vastgelegd en doorgegeven op uw app. 

 

  



Gaat u de installatie zelf doen? Geen probleem. Alle materialen die eventueel 

benodigd zijn, worden onderstaand aangegeven. Aankruisen en bestellen: 

 

Video deurbel voor aansluiten op vaste voeding                                 119,00 

Voedingseenheid om in het stopcontact te steken, (indien niet aanwezig) 19,00  

Draad, 5 meter om verbinding te maken tussen voeding en deurbel 

(zwakstroom 2x0,8mm2, voorzien van witte mantel)                        9,50                               

of  

Video deurbel voorzien van batterij (vaste voeding dan niet nodig)            119,00 

Set oplaadbare batterijen (2stuks)                                                      19,50              

 

Opties: 

Grondplaat die de deurbel 15 graden laat draaien             9,50 

Grondplaat die de deurbel 30 graden laat draaien                               14,50 

Geheugenkaart 32Gb                                                                        14,50 

Chime (dingdong) om in het stopcontact te steken                              22,50 

Wifi versterker  (indien het wifi signaal aan de deur niet sterk genoeg is)              45,00 

 

Wilt u de installatie NIET zelf doen? Geen probleem.  

Jadrimex zal de installatie en instructie voor u verzorgen. 

Installatie van 1 deurbel, inclusief verbinden aan 1 gsm telefoon          85,00 

Verbinden extra telefoon, per telefoon                                                 9,50       

 

*Alle genoemde prijzen gelden inclusief BTW  

 

Heeft u vragen? 

E-mail :  info@Jadrimex.com                     Bellen :  030 2205901 

mailto:info@Jadrimex.com

