
Media Station |
Communicatie en observatie met de ingeslotene[n]



Media Station |
Communicatie en observatie met de ingeslotene[n]

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.  

 

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. 

Voordelen van het Brondool Media Station |

• Communicatie en observatie met ingeslotene[n]

• Het besperken van agressief gedrag

• Veilig gevoel voor personeel en overige medewerkers

• Afleiding van de ingeslotene[n]

• Sterke anti-molest behuizing

• Voorzien van dubbel touchscreen

• Alle funtionaliteiten modulair instelbaar 

• Extra camera t.b.v. telehoren mogelijk

• Besparing op operationele kosten

• Verlichting
• Toilet
• Wasbak
• Thermostaat

Muziek/Radio Film/Serie Spelletjes Basis bediening

Alle functies in het Media Station zijn modulair instelbaar.



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, wordt er minder agressief gedrag 

vertoond. De zuil heeft een positieve werking. Het aantal vernielingen neemt af en nog 

belangrijker. Het geweld naar, of bedreiging van, het personeel [of andere personen] zal 

verminderen. Naast een bezuiniging op de operationele kosten is een verhoging van het 

veiligheidsgevoel van het personeel [of anderen] een feit.

Telehoren
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 o.a. de 

Officier van Justitie, advocaat etc.. Hierdoor vervallen 

een aantal zaken waar veel tijd en aandacht voor 

nodig is. Waaronder het transport van de ingeslotene 

naar de rechtbank.

Mogelijkheid om de cel 
te observeren. Niet 24/7.

Telehoren. Om vanuit centraalpost contact te 
maken met cel en andersom.

Camera [1] Camera [2] optioneel Intercom

OPTIE: Camera [1] en intercom uit te voeren op bestaande systeem.



Uw project adviseur Brondool BV |

Bruningweg 11
6827 BM Arnhem
+31 (0)26 36 11 220

Postbus 5110
6802 EC Arnhem

info@brondool.nl

www.brondool.nl

Te
ch

ni
sc

he
 w

ijz
ig

in
ge

n 
vo

or
be

ho
ud

en

Het Media Station is ontwikkeld door Brondool en valt onder de licentie van Brondool B.V.


