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Toepassingen
Helaas is het noodzakelijk om in bepaalde gevallen personen
tijdelijk in te sluiten ter bescherming van zichzelf en/of derden.
Hierbij moet u denken aan politiecellen, justitiële inrichtingen
en bijvoorbeeld psychiatrische instellingen. De ruimtes waarin
de personen worden ingesloten zijn over het algemeen sober
ingericht en bieden de ingeslotenen weinig faciliteiten.

Personen die tegen hun wil worden ingesloten vertonen
geregeld agressief gedrag. Dit wordt vooral geuit door
vernieling van materialen en verbaal of zelfs fysiek geweld
jegens het personeel.
Door de afleiding die het Brondool Media Station biedt zullen
de ingeslotenen minder agressief gedrag vertonen. De zuil
heeft derhalve een positieve werking. Het aantal vernielingen
zal afnemen, en wellicht nog belangrijker, het geweld naar, of
bedreiging van, het personeel (of andere personen) zal verminderen. Naast een bezuiniging op de operationele kosten zal
een verhoging van het veiligheidsgevoel van het personeel (of
anderen) het gevolg zijn.

Het Brondool Media Station is ontwikkeld om de ingeslotene
diverse vormen van afleiding te bieden. Daarnaast biedt het
de instelling de mogelijkheid om met de ingeslotene te
communiceren en indien nodig op afstand te observeren.

Men heeft keuze uit meerdere
series en films

Eén van de mogelijkheden
is telehoren [zie achterzijde
voor meer uitleg]

Het Brondool Media Station

Het Media Station heeft de volgende voordelen:
•
•
•
•
•

Communicatie en observatie met ingeslotene(n)
Het beperken van agressief gedrag
Veilig gevoel voor personeel en overige medewerkers
Afleiding van de ingeslotene(n)
Sterke anti-molest behuizing

•
•
•
•

Voorzien van dubbel touchscreen
Veel functionaliteiten mogelijk (modulair)
Extra camera t.b.v. telehoren mogelijk
Besparing op operationele kosten
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Specificaties:
Bouwkundige specificaties:
Afmetingen
Materiaal

Specificaties beeldscherm:
500 x 700 (breedte x hoogte), diepte afh.
dikte muur en achterliggende ruimte

Formaat

18,5 inch TFT

Uitvoering

3 mm RVS 360

3 mm RVS 360

Resolutie

1280x1024

Functies touch-screen:
Basisscherm

Achtergrondafbeelding met touchscreen buttons voor:
• het schakelen van de verlichting
• het spoelen van het toilet
• het schakelen van de nachtverlichting
• het kiezen van de overige functies
• het instellen van de temperatuur van de cel

Berichten

Na het selecteren van deze functie vanuit het basisscherm verschijnt een keuzemenu met taalkeuzebuttons. Door op een taalbutton te
selecteren wordt in de betreffende taal een door de klant, vooraf aan te leveren, tekst weergegeven (bijvoorbeeld huisreglement). Daarnaast kan de centraalpost naar een cel of naar een groep cellen een tekstbericht versturen. Door middel van een geluidsignaal wordt de
ingeslotene attent gemaakt op het binnenkrijgen van een bericht. Op het scherm verschijnt het bericht. De ingeslotene dient het bericht te
bevestigen zodat men weet dat hij/zij het bericht heeft ontvangen.

Televisie

Na het selecteren van deze functie vanuit het basisscherm verschijnen in het beeld keuzebuttons voor de zenderkeuze. Na het selecteren
van de zender komt de betreffende zender in beeld. Onder in het beeld verschijnen kanaalkeuze buttons voor het selecteren van het televisiekanaal (of filmkanaal als de gebruiker hiervoor de voorzieningen verzorgd). Verder zijn er twee buttons voor het respectievelijk verlagen
of verhogen van het geluidsvolume. Let op: de series en films zullen op voorhand gekozen worden door de klant en kunnen tussentijds
alsnog aangepast worden. De arrestant heeft hierdoor beperkte keuzes.

Spelletjes

Na het selecteren van deze functie vanuit het basisscherm verschijnt keuzemenu met spelkeuzebuttons. Na het selecteren van een spel start
het spel en verschijnen er onder in het beeld buttons waarmee het spel bediend kan worden en het volume geregeld kan worden
(indien van toepassing). Het spel kan ook bediend worden met de molestbestendige knoppen op het front van de station.

Radio / muziek

Muziekdistributie. Let op: de muziek/radio zullen op voorhand gekozen worden door de klant en kunnen tussentijds alsnog aangepast
worden. De arrestant heeft hierdoor beperkte keuzes.

Telehoren:

Camera:

De klant kan ervoor kiezen om gebruik te maken van de functie: Telehoren.
Telehoren is een geavanceerd camerasysteem dat de ingeslotene de mogelijkheid biedt via de camera te communiceren met de Officier van Justitie.
Hierdoor vervallen een aantal zaken waar veel tijd en aandacht voor nodig

In de zuil wordt een camera geïnstalleerd. Deze camera biedt de centraalpost de mogelijkheid om de cel te observeren. Doordat de camera in

is. Waaronder het transport van de ingeslotene naar de rechtbank.

de zuil gebouwd is kan niet de gehele cel in beeld worden gebracht. De
camera is dan ook niet geschikt voor 24-uurs observatie ter bescherming
van de arrestanten.
OPTIE: Of uit te voeren met een camera uit het bestaande systeem!

Intercom:

Overige:

In de zuil is een intercompost geïntegreerd. Deze bestaat uit een luidspreker en microfoon. Voor het oproepen van de centraalpost vanuit de cel
wordt een molestbestendige drukknop voorzien.

De zuil wordt voorzien van een aansluiting op het door de installateur aan
te leggen aardingspunt t.b.v. potentiaalvereffening. De achterzijde van het
front wordt voorzien van een vochtopvang die kan worden aangesloten op

OPTIE: Of uit te voeren met een intercom uit het bestaande systeem!

een rioleringssysteem. Montage van de frontplaat geschied blind.
LED

Bestellen
Bestelcodes worden speciaal voor u aangemaakt, zodra de door u samengestelde configuratie is vastgelegd.
Door de modulaire software kunt u zelf alle gebruiksfuncties kiezen.

Projectondersteuning en Advies
Voor meer informatie of een passend advies kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop 026 – 36 11 220
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