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Finland

Monaco

De lat voor elektrische systemen aan boord van een 
superjacht ligt hoog. Het MPA-systeem, het in-huis 
ontwikkelde alarm- en monitoringssysteem van 
Tijssen Elektro, monitort en controleert permanent 
de werking van alle systemen. Mocht er een 
calamiteit aan boord van een superjacht zijn wat niet 
op afstand opgelost kan worden, dan stappen de 
system engineers op het eerstvolgende vliegtuig om 
de problemen te verhelpen. Waar dan ook ter wereld.

Rondom huis
Naast al deze exotische bestemmingen is 
Tijssen Elektro ook dagelijks in Oss en omgeving 
te vinden, voor nieuwbouw-, verbouw- en 
onderhoudsprojecten. Zo verzorgt Tijssen Elektro, in 
samenwerking met verschillende partners, het gehele 
elektrotechnische onderhoud voor de gemeente 
Oss. Denk hierbij aan sporthallen, buurthuizen en 
gemeentelijke instellingen, maar bijvoorbeeld ook 
cultureel erfgoed. Molen de Vlijt in Geffen, vroeger 
gebruikt voor het malen van graan, is daar een mooi 
voorbeeld van.

Slimme systemen in de woonkamer
De kennis en ervaring die Tijssen Elektro 
heeft opgedaan in de veeleisende markt 
van luxe jachtbouw, neemt het bedrijf ook 
mee naar e-installaties, home control en 
beveiliging in woningen. Regelbare verlichting, 
deurbediening, beveiliging, direct zicht op het 
camerabewakingssysteem, het inschakelen van het 
AV-systeem: allemaal eenvoudig te bedienen met 
een tablet of smartphone. 

Directeur Pedro Kappen: “Op een superjacht of in 
een woonhuis, op Tahiti of in Oss, Tijssen Elektro is 
altijd dichtbij met service én slimme systemen die 
voor extra veiligheid en comfort zorgen.”

Meer weten over Tijssen Elektro?  Kijk dan eens op 
www.tijssen-elektro.nl

Een kijkje in de wereld van… 

Tijssen Elektro
Van Frankrijk tot Finland en van Tahiti tot … gemeente Oss! In ‘het Osse’ 

kennen veel mensen Tijssen Elektro van haar elektro-, alarmerings- en 
beveiligingssystemen. Wat veel mensen (nog) niet weten is dat Tijssen Elektro 

ook vaak op de meest exotische plekken van de wereld te vinden is. Van de 
jachthaven in Monaco tot Tahiti, een tropisch eiland in de Stille Zuidzee.

Service all over the world
Terwijl Joost in Monaco een 
upgrade aan het MPA-systeem 
uitvoert, verricht collega Johannes 
op het tropische Tahiti (Frans-
Polynesië) een onderhoudsklus en 
zorgt Jos er in Geffen voor dat de 
buitenverlichting van molen De Vlijt 
wordt vervangen. 

In het Finse Kokkola zit zelfs 
een compleet Tijssen-team: 
op een vooraanstaande werf 
voorzien zij een groot zeiljacht 
van alle elektrotechnische 
installaties, navigatie- en 
communicatieapparatuur en een 
Audio/Video-systeem. Naarmate 
het project vordert, is het team 
daar steeds vaker te vinden om 
alles optimaal te laten functioneren 
en in bedrijf te stellen.  

Geffen

Tahiti


