Kluswijzer

Inbraak voorkomen
Wist u dat 85 procent van alle inbraken min of meer toevallig plaatsvindt, omdat de dief net op dat moment zijn kans
schoon ziet? Maak het ze daarom moeilijk. Inbrekers hebben
een hekel aan licht en ze hebben natuurlijk weinig tijd. Er zijn
twee eenvoudige maatregelen die de kans op inbraak kunnen
beperken.

1 Verlichting
Brandende verlichting suggereert dat u thuis bent.
Schakelklokken zorgen ervoor dat lampen op ingestelde
tijden vanzelf aan- en uitgaan. Een schemerschakelaar doet
hetzelfde van zonsondergang tot zonsopkomst. Ook een veiligheidsfitting werkt automatisch wanneer het donker is, maar
dan onregelmatig; het patroon wisselt per etmaal.
Nog inventiever is een elektronische geheugenschakelaar. Die
onthoudt welke lampen u op welk tijdstip tijdens de afgelopen week aan hebt gedaan en herhaalt deze handelingen
tijdens uw afwezigheid in dezelfde volgorde. Voor slecht verlichte buitengevels bestaan infrarood gestuurde sensorlampen
die aangaan zodra iemand binnen het bereik ervan komt.
Monteer ze zo hoog mogelijk en werk de bedrading goed
weg, zodat ze niet één-twee-drie onklaar te maken zijn.
2 Anti-inbraakstrip
Een anti-inbraakstrip (‘secustrip’) voorkomt dat een deur kan
worden opengebroken met bijvoorbeeld een koevoet. Deze
strips kunt u kopen bij de meeste doe-het-zelf zaken. Ze zijn
het gemakkelijkst aan te brengen op een houten deur. U kunt
horen of uw deur van hout is door erop te kloppen; hout
klinkt namelijk massief en niet hol. Is de deur van ander
materiaal, neem dan even contact op met Mitros. U boort
kleine gaatjes in het hout en plaatst de strips met
houtschroeven op de buitenkant van de deur. Let erop dat
hout ‘leeft’; het zet uit en krimpt. Plaats de strip dus niet te
strak. Om te controleren of de strip werkt, opent en sluit u
de deur een paar keer. Ook op houten raamkozijnen kunt u
gemakkelijk een strip plaatsen.
Succes!

Vragen?
Hebt u nog vragen over dit onderwerp, kijk dan op
www.mitros.nl of bel met Klantcontact. Wij zijn bereikbaar van
8.30 - 17.00 uur op telefoonnummer (030) 880 33 00 en
via vraag@mitros.nl.

Voor meer Kluswijzers kijk op

