WETEN WAT ER
MOGELIJK IS?

LANGER
THUIS
WONEN

Alles is mogelijk, nou ja, bijna alles. Uw wensen en toekomst
zijn voor ons belangrijk. Daarom is het voor u goed om te weten
wat de mogelijkheden zijn. Wij kunnen u hiermee helpen. Met
een levensloopbestendige woning kunt u veilig en comfortabel
thuis blijven wonen. Melssen Peperkamp Elektro helpt u daar
graag bij. Van advies en ontwerp tot installatie, aanpassingen
en onderhoud: wij regelen het allemaal voor u.

OVER MELSSEN PEPERKAMP ELEKTRO
Melssen Peperkamp is specialist in het ontwerpen, aanleggen,
onderhouden en uitbreiden van elektrotechnische installaties.
Dat doen wij voor grote en kleine (industriële) bedrijven en
instellingen zoals woningcorporaties.

Steeds meer ouderen blijven langer
in hun eigen huis wonen. Om dit
zo comfortabel en veilig mogelijk
te maken zijn er veel handige
oplossingen. U kunt hiermee alle
kanten op, van alarmberichten in
geval van nood naar de kinderen tot
verlichting die u met 1 druk op de
knop in het hele huis kunt bedienen.
Wij helpen u graag bij uw wensen en
vertellen wat er mogelijk is.

KIEZEN VOOR MPE IS KIEZEN VOOR
 één aanspreekpunt voor levering, plaatsing, controle en onderhoud
 een vakkundig installateur met veel ervaring
 een installateur die werk maakt van duurzame energie
 maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MPE Elektro is aangesloten bij Uw Duurzame Installateur)

MEER INFORMATIE?
Wilt u meer weten over domoticasystemen of een vrijblijvende offerte
aanvragen? Melssen Peperkamp
Elektro helpt u graag verder.
www.mpe-elektro.nl
www.uwduurzameinstallateur.nl
CONTACT
Melssen Peperkamp Elektro
De Bulk 15
5371 ML Ravenstein

T 0486-416610
E info@mpe-elektro.nl

LAAT UW HUIS VOOR U WERKEN,
U HEEFT LANG GENOEG VOOR UW HUIS GEWERKT

MET ÉÉN DRUK OP DE
KNOP AL UW VERLICHTING
AAN OF UIT
COMFORT

VEILIGHEID

Iedereen wil comfortabel wonen. Zeker als u ouder
wordt, is het fijn om meer comfort in uw huis te hebben.
Sommige dingen kunnen namelijk meer moeite gaan
kosten. Door de juiste oplossingen voor u te vinden,
wordt het makkelijk om langer comfortabel in uw eigen
huis te blijven wonen. Zo kunt u bijvoorbeeld zien
wie er voor de deur staat en vervolgens de voordeur
vanaf de bank openen. Ook het aan en uit gaan van
verlichting kan automatisch. U hoeft dan niet meer ’s
nachts naar het lichtknopje te zoeken, er gaat vanzelf
een klein looplampje aan.

Veiligheid in huis is belangrijk. Natuurlijk is hier goede
beveiliging voor nodig om inbrekers buiten de deur te
houden, maar er zijn nog veel meer mogelijkheden.
Met een camera en intercom weet u meteen wie er
voor de deur staat. Met onze raammelder krijgt u
een seintje als er nog een raam of deur open staat
wanneer u naar buiten gaat. Ook is het belangrijk
dat er iemand gewaarschuwd wordt als er iets met
u gebeurt. Dit kan met een alarmmelder in de
badkamer, maar ook met en aanwezigheidsmelder
die uw dierbaren een seintje geeft als er al een tijd
geen beweging is opgevangen. Zo kunt u met een
veilig gevoel in uw huis blijven wonen.

ENERGIE
BESPARING
Met de aanpassingen voor het langer thuis wonen
kunt u ook nog eens gemakkelijk energie besparen.
Bijvoorbeeld door de verlichting en verwarming alleen
aan te laten staan op de plekken waar het nodig is.
Hierdoor bespaart u energie zonder dat u er iets voor
hoeft te doen. Daarnaast kan de temperatuur in een
kamer automatisch omlaag gaan, als u een raam
open zet. Als u wilt kunt u elk moment van de dag
op uw tablet of smartphone zien hoeveel energie u
verbruikt. Daardoor kunt u nog eenvoudiger verspilling
tegengaan en energie besparen.

EENVOUDIGE BEDIENING
U bedient alles eenvoudig via een overzichtelijk paneel
aan de muur of via uw smartphone of tablet. Door
middel van pictogrammen kunt u eenvoudig zien wat
u aan- of uitzet. Zo kunt u met 1 druk op de knop alle
verlichting uitzetten als u het huis verlaat. U kunt ook
alvast op afstand het licht of de verwarming aanzetten
voordat u thuis komt. Bent u een tijd langer van huis?
Dan kunt u alles zo instellen dat het net lijkt of u thuis
bent. Hiermee houdt u inbrekers uit huis.

www.mpe-elektro.nl

BEDIENING
VANAF DE BANK
MET TABLET OF
SMARTPHONE

