Toegangsbeheer
voor de Zorg
Het toegangsbeheer van zorginstellingen is een
complexe materie die vanwege de dynamische
omgeving veel kennis en aandacht vereist.
Emka Beveiligingen is een onderneming met
jaren lange ervaring op dit gebied.
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Toegangsbeheer

De juiste
oplossing voor
iedere situatie

Emka Beveiligingen is een onderdeel van de Voskamp Groep.
Door intensieve samenwerking tussen de verschillende divisies
binnen de Voskamp Groep en Emka Beveiligingen is het mogelijk om maatwerk te leveren. Onze oplossingen zijn niet alleen
effectief en op maat, maar vormen ook een perfecte balans tussen mechanica en elektronica.
Deuren hebben tegenwoordig vaak meerdere functies. Hierbij
denken we aan toegangsbeheer, comfort, veiligheid (inbraak/
band) en de mogelijkheid tot vluchten. Om de juiste oplossing
aan te bieden moet rekening worden gehouden met de gebruiksintensiteit en de omstandigheden terplekke.
Daarbij komt de vraag naar flexibele oplossingen, die zich moeiteloos aanpassen aan veranderingen, eisen en regelgeving.
Toegangsbeheer
Emka Beveiligingen heeft de oplossing voor toegangsbeheer
in de zorg en dienstverlening. Zorgen dat een ongenode gast
buiten en een dwalende bewoner binnen blijft.
Inbraakdetectie, cameradetectie, sloten, deurenautomatiek, en
dwaaldetectie. Al deze activiteiten zijn nauwkeurig op elkaar
af afgestemd en communiceren met elkaar. Klinkt logisch,
maar deze veiligheidsmaatregelen mogen het open karakter en
de flexibiliteit niet schaden. Een combinatie van paslezers en
cilinders, tezamen met de mogelijkheden die de Voskamp Groep
biedt met sloten, en deurenautomatiek. Door de mogelijkheden
van onbekabelde elektronische cilinders en deurbeslag stellen
wij u in staat de toegangsdeuren zonder mechanische aanpassingen te wijzigen en uw systeem onbeperkt uit te breiden. Dit
alles gekoppeld aan een hoge mate van comfort en betrouwbaarheid.
Doordat de omvang van de huidige instellingen alsmaar groeit
vraagt dit om de toepassing van de juiste entree deuren. Grote
stromen mensen moeten in korte tijd het pand kunnen betreden,
maar we willen voorkomen dat de deuren altijd open staan. Ook
voor geleiding of beveiliging kunnen we oplossingen op maat
aanbieden, die betrouwbaar en comfortabel zijn. Voorbeeld

Waarom Emka Beveiligingen:

• Eén aanspreekpunt, centraal ontwerp
• Advies begeleiding en realisatie van het gehele concept
• 		Service, montage, beheer en onderhoud (24 uurs sevice) voor de gehele oplossing
• Volledige integratie van veiligheid en comfort waaronder
		sluitsystemen en deurautomatisering
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hiervan is de sluis. Koppelingen met brandmeldcentrale, toegangscontrole, video en bijvoorbeeld dwaaldetectie zijn goed
uitvoerbaar.
			
De aantallen aanwezige bewoners en bezoekers worden alsmaar groter en de gestelde eisen alsmaar hoger. Dit resulteert
erin dat alleen een goed doordacht concept de oplossing biedt
voor alle eisen en wensen die door de gebruiker en beheerder
worden gesteld. Dit thema heeft raakvlakken met comfort, veiligheid, brandwerendheid, beheer en bedieningsgemak.			

Een goed concept ten aanzien van de planning van vluchtwegen
en de juiste artikelen voor deze deuren is momenteel belangrijker dan ooit.

De sluis, betrouwbaar en comfortabel

Brandscheidingen en vluchtroute

Gecontroleerde doorgang personenvoertuigen
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Indien gewenst voert Emka Beveiligingen preventief- en of correctief onderhoud uit. Er is een mogelijkheid voor het sluiten van
een beheer- of beschikbaarheidovereenkomst.
Emka Beveiligingen is een BORG Technisch beveiligingsbedrijf
conform de nationale beoordelingsrichtlijn van het centrum voor
criminaliteitspreventie en veiligheid (het CCV) en LPCB gecertificeerd. Emka Beveiligingen adviseert, begeleid en realiseert
complete projecten op het gebied van beveiliging. Het uitgangspunt is de eindgebruiker voorzien van een comfortabel beveiligingssysteem dat voldoet aan de wettelijk vereiste maatregelen
en is voorzien van de nieuwste ontwikkelingen.
Voskamp Groep
De Voskamp Groep is een onafhankelijke en toonaangevende
partner voor kwalitatief hoogwaardige totaaloplossingen op het
gebied van bouw, industrie, toegangstechniek en beveiliging.
De Voskamp Groep is leverancier van gereedschappen, bouwbeslag, toegangstechniek, aluminium, overkappingen, beveiliging, machines en industrietechniek.
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Kijk voor meer informatie en projecten op www.emkavoskamp.nl

Voskamp Safarm Beveiliging B.V.
Oostergracht 11
3763 LX Soest
T 035 - 6024 142
F 035 - 6026 870
E beveiliging.soest@voskampgroep.nl

Voskamp Beveiliging B.V.
Bornerbroeksestraat 459d
Postbus 200, 7600 AE Almelo
T 0546 - 454546
F 0546 - 454646
E beveiliging.almelo@voskampgroep.nl

Voskamp Koldijk Beveiliging B.V.
Schrevenweg 18-20
8024 HA Zwolle
T 038 - 4261262
F 038 - 4212405
E beveiliging.zwolle@voskampgroep.nl
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