
OP AFSTAND DE BESTE



• 20 jaar geleden geleden opgericht

• 20 jaar ervaring met standalone draadloze GSM producten

• Marktleider op het gebied van Intercom en Toegangscontrole 
systemen

• A-Merk in Frankrijk

• Actief in de Benelux, Duitsland en UK

• Producten speciaal ontwikkeld voor appartementencomplexen

• €500.000 marketingbudget gericht op de eindklant

• Verkoop via installatiepartners en distributiepartners

• Techsupport in Nederland

INTRATONE
INTRO



GSM
TECHNOLOGIE

• Draadloze intercom en toegangscontrole producten

• Standalone en eenvoudig te installeren

• Realtime beheer via de Intratone management website

• ^ Geen software of licentie nodig

• ^^ Stabiel systeem

• ^^^ Verbinding via de 3 sterkste netwerken in Nederland

• Volledig afgekocht data pakket of abonnement



INTERCOMS
Bellentableau & Scrollsysteem



DINA
BELLENTABLEAU 

• Audio/Video intercom 

• Werkt in combinatie met de Intratone app en/of telefoonoproep

• Opbouw en inbouw(RVS) 

• Aantal knoppen uit te breiden

• Verlichte digitale naam displays

• Standaard uitgerust met handsfree taglezer

• Keypad optioneel

• ^ Voor het programmeren van codes om toegang te verkrijgen

• Volledig op afstand te beheren en in realtime



V4
INTERCOM 

• Audio/Video intercom in rvs

• Werkt in combinatie met de Intratone app en/of telefoonoproep

• Scroll/zoek functie middels pijltjes toetsen en numeriek toetsenbord

• Standaard uitgerust met handsfree taglezer

• Tot 1000 bewoners

• Volledig op afstand te beheren en in realtime

• Optioneel met ingebouwde sleutelkluis(3 sleutels) 



NIEUW NIEUW NIEUW!
INTRACODE 

• https://vimeo.com/682820660

• Audio/Video intercom 

• Werkt in combinatie met de Intratone app en/of telefoonoproep

• Scroll/zoek functie middels pijltjes toetsen en numeriek toetsenbord

• Standaard uitgerust met handsfree taglezer

• LCD Kleuren display

• Tot 1000 bewoners

• Volledig op afstand te beheren en in realtime

https://vimeo.com/682820660


INTRACALL
INTERCOM 

• Audio intercom in rvs

• Werkt in combinatie met mobiele telefoon of vaste lijn

• 1 gebruiker

• Volledig op afstand te beheren en in realtime

• Veel b2b toegepast

• Volledig afgekocht pakket

• Video ready 





DINA CREATE
BELLENTABLEAU 

• Audio/Video intercom 

• Werkt in combinatie met de Intratone app en/of telefoonoproep

• Inbouw

• Flexibel in te delen intercom

• Aantal knoppen uit te breiden

• Verlichte digitale naam displays

• Keypad optioneel

• Handsfree taglezer optioneel

• Volledig op afstand te beheren en in realtime



• Prepaid/Afkoop optie Video

• Prepaid/Afkoop optie Audio

• Abonnement optie: x bedrag per maand/per appartement 
afhankelijk van het aantal gebruikers en video/audio

DATA
KOSTEN INTERCOMS



ACCESS 
CONTROL 
SYSTEMEN





PROXIMITY
READER 

• Standaard tag lezer

• Te gebruiken in combinatie met de Intratone mifare tags en 
afstandsbediening/tag combinatie

• Tot 10.000 tags

• Volledig afgekocht pakket met 10 jaar data

• Op afstand te beheren en in realtime

• Log met evenementen

• Optioneel opbouwbehuizing



HANDSFREE PROXIMITY
READER 

• Handsfree tag lezer

• Te gebruiken in combinatie met de Intratone mifare tags, handsfree 
tags en afstandsbediening/tag combinatie

• Tot 10.000 tags

• Volledig afgekocht pakket met 10 jaar data

• Op afstand te beheren en in realtime

• Log met evenementen

• Optioneel opbouwbehuizing



PROXIMITY READER
LIGHT 

• Standalone tagreader met Read & Write functie

• Eenvoudig te installeren op individuele deuren

• Werkt zonder GSM/Internet verbinding

• Op afstand en op locatie te beheren via Read & Write (2 
mogelijkheden)

• Te gebruiken in combinatie met de Intratone mifare tags en 
afstandsbediening/tag combinatie

• Tot 1000 tags

• Log met evenementen



KEYPAD MET GEINTEGREERDE
HF ONTVANGER 

• Numeriek toetsenbord toegangscontrole systeem, te gebruiken op 
poorten, garages en deuren

• Geïntegreerde HF ontvanger

• ^ Te gebruiken in combinatie met de Intratone afstandsbediening 

• Log met evenementen

• Tot 80 codes

• Tot 10.000 afstandsbedieningen

• Volledig afgekocht pakket met 10 jaar data

• HF ontvanger ook los verkrijgbaar



CODED
KEYPAD / TAGLEZER

• Numeriek toetsenbord/taglezer toegangscontrole systeem

• Te gebruiken in combinatie met de Intratone mifare tags, handsfree 
tags en afstandsbediening/tag combinatie

• Tot 80 codes

• Tot 10.000 tags

• Volledig afgekocht pakket met 10 jaar data

• Op afstand te beheren en in realtime

• Log met evenementen

• Inbouw/opbouw modellen



STANDAARD
TAG

• Mifare tag

• Op afstand te beheren(activeren, blokkeren & autoriseren)

• Kopie alert

• Duurzaam ontwerp

• 10 verschillende kleuren beschikbaar

• Mogelijkheid om een logo te graveren

• Per 20 stuks



HANDSFREE
TAG

• Mifare handsfree tag

• 2 in 1, actief en passief

• Op afstand te beheren(activeren, blokkeren & autoriseren)

• Kopie alert

• Actief binnen een straal van een meter

• 10 verschillende kleuren beschikbaar

• Mogelijkheid om een logo te graveren

• Per 10 stuks



AFSTANDSBEDIENING
TAG

• Voor het openen van toegangen, slagbomen en (garage)poorten

• Op afstand te beheren(activeren, blokkeren & autoriseren)

• Werkt in combinatie met keypad met geïntegreerde ontvanger en 
HF ontvangers

• Kopie alert

• 2 in 1, afstandsbediening en passieve tag

• 5 verschillende kleuren beschikbaar

• Mogelijkheid om een logo te graveren

• Per 10 stuks



BEHEER 
PORTAL
Alle onderdelen vanaf 1 locatie te 
beheren



BEHEER
PORTAAL

• Gratis website/cloud omgeving(www.intratone.info)

• Direct contact met alle geïnstalleerde Intratone apparaten

• Mutaties gebruikers

• Aanmaken en verwijderen van tags

• Aanmaken en verwijderen van codes

• Tijdsbereiken

• Autorisaties 

• Logboek

• Status van de apparaten

• Beheer app voor eenvoudige handelingen

http://www.intratone.info/


• Geen papier meer

• Volledig op afstand te beheren

• In realtime communiceren met bewoners

• Eenvoudig berichten naar 1 of meerdere schermen 
tegelijkertijd versturen

DIGITAAL
INFORMATIEDISPLAY


