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Wat kan Firecom voor uw bedrijf betekenen? 
Onderstaand een beknopt overzicht.

portofoons
vergunningsvrij | vergunning | versterkers | entropia | explosievrij | tetra | mobilofoons | accessoires

oproepsystemen
bedrijfshulpverlening | explosievrij | man-down | Firecom Connect | zorg | NEN2575

pagers
P2000 | Astrid | data-ontvangers | KPN NAT 3 | accessoires

Meer rust in de winkel ...  
door draadloze communicatie

Firecom levert communicatiemiddelen voor  
BHV | industrie | beveiliging | zorg | onderwijs

Bel ons voor een vrijblijvend adviesgesprek!



Algemene bedrijfsinformatie 
Firecom alarmeringssystemen is gespecialiseerd in de 

verkoop en het onderhoud van portofoons, portofoon- 

netwerken, pagers en oproepsystemen voor BHV, industrie, 

beveiliging, zorg en onderwijs. Wij werken bij voorkeur met 

gerenommeerde merken als Motorola en Kenwood.

Portofoons in een supermarkt
Sinds enkele jaren hebben portofoons hun intrede gedaan  

in supermarkten. Een snelle en moderne manier om direct 

informatie uit te wisselen met collega’s. De apparatuur stelt u 

in staat om snel en direct met elkaar te communiceren. Een 

verdachte situatie in de winkel, een vraag van een klant of een 

voorraadprobleem. De portofoons zorgen ervoor dat u snel in 

contact bent met collega’s. Met name op het gebied van klantvrien-

delijkheid is de portofoon een welkome aanvulling. Heeft de klant 

een vraag en kan de medewerker deze niet direct beantwoorden? 

Met één druk op de knop zijn alle collega’s beschikbaar.

Storingsvrij maken
De meeste portofoons die nu gebruikt worden in supermarkten 

zijn vergunningsvrije portofoons. Deze portofoons maken gebruik 

van circa. 30 vrij beschikbare frequenties. Elke leverancier maakt 

gebruik van zijn eigen ondertoon, maar bij uitlevering wordt deze 

ondertoon niet gewijzigd door een persoonlijke ondertoon. Het 

resultaat is een vervelende ruis of medegebruik. Wij kunnen vrijwel 

alle apparatuur voorzien van een eigen ondertoon. U heeft daar-

door geen last meer van ruis of medegebruik.

Motorola CLP446
De Motorola CLP446 is de meest gebruikte portofoon voor 

retail. Klein en gemakkelijk in gebruik. Wij leveren deze 

Motorola CLP446 inclusief enkelvoudige lader en oortje voor 

€199,00. Wij maken hem uiteraard storingsvrij met een  

persoonlijke ondertoon. 

Gemodificeerd oortje voor CLP446
We hebben geluisterd naar onze klanten en een gemodifi-

ceerde versie van het standaard CLP446 oortje gemaakt.  

Hij ziet er exact hetzelfde uit, maar maakt gebruik van  

dikkere bekabeling. Daarnaast is het oortje goedkoper.  

U kunt hem bij ons bestellen voor €23,50. 

Alternatief: TDX One inclusief twee oortjes
De Motorola CLP446 is duur en voldoet misschien niet altijd  

aan uw eisen. Onze eigen portofoon, de TDX is een eenvoudige 

vergunningsvrije portofoon van klein formaat. Deze portofoon 

wordt vooral veel gebruik in horecagelegenheden en retail.  

O.a. Plus Supermarkt gebruikt deze portofoons. Hij wordt  

geleverd met li-ion accu, snellader, riemclip en accu.  

De portofoon heeft een prijs van € 89,00 en wordt met  

twee D-oortje uitgeleverd voor een prijs van € 125,00.

Drukknop voor assistentie
Assistentie bij de flessenband of een extra kassa er bij?  

Onze drukknop stuurt een draadloos bericht over  

zeer grote afstand. De alarmontvanger  

zal gaan trillen en piepen en geeft het  

ingestelde bericht weer op het scherm.  

Ook ideaal om bij elke kassa te plaatsen.  

Als er problemen zijn krijgt de manager  

direct een bericht “Problemen bij kassa 4”.
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