Dé specialist in
digitale bewakingscamera’s
en inbraakbeveiliging

IP Camerabewaking
IP Camera’s en Netwerk Video Recorders (NVR) worden doorgaans geïntegreerd in een
bestaand computer netwerk. Bij grotere omgevingen wordt er echter voor gekozen om een
eigen netwerk voor de IP Camera-bewaking aan te leggen of toch de keuze voor HD CCTV.
De betere IP Camera’s bieden een hoge resolutie en eventueel de mogelijkheid om
de beelden lokaal op de IP Camera op te slaan. Door de beelden lokaal op te slaan of de
IP Camera direct aan te sluiten op een NVR wordt het computernetwerk niet onnodig belast.
IP camerabewaking wordt geleverd met een
Centraal Management Software (CMS) zodat u de
beelden vanaf uw eigen computer kan beheren.
De IP camera’s zijn overal ter wereld te bekijken via
een tablet of smartphone.

CCTV Camerabewaking
Closed Circuit Television (CCTV) is een bewakingscamerasysteem waarbij het gehele circuit gesloten
is en alle elementen rechtstreeks met elkaar zijn verbonden. CCTV is in vergelijking met IP camera’s
onderhoudsarm en is een betrouwbare oplossing welke veel wordt toegepast in de professionele
camerabewaking. Secures plaatst als er voor CCTV wordt gekozen HD TVI.
HD-TVI staat voor High Definition Transport Video Interface en levert 1080P/720P.

Upgrade analoge CCTV naar Full HD CCTV
Secures kan eenvoudig uw huidige CCTV oplossing upgraden naar HD TVI met behoud van het
huidige coax netwerk. HD TVI heeft een resolutie van 1080P over maximaal 500 meter coax met
een verbluffende beeldkwaliteit. HD TVI kan ook over maximaal 200 meter UTP worden aangesloten.
De beelden zijn terug te kijken in 1920 x 1080 pixels.
Een upgrade naar HD TVI Full HD met behoud van uw huidige netwerk is kostenbesparend en
geeft toegang tot de laatste technologieën!

Inbraakbeveiliging
Inbraak en diefstal is een groot probleem wat veel financiële en emotionele schade tot gevolg kan
hebben. Bij particulieren is het buiten de waardevolle spullen die zijn verdwenen na een inbraak,
veelal de emotionele schade die de boventoon voert, terwijl het bij bedrijven eerder om bedrijfscontinuïteit gaat. De schade die inbrekers toebrengen wordt vaak onderschat.
Inbraakbeveiliging voor uw pand is een must waardoor de kans op inbraak drastisch wordt verlaagd.
Inbraakbeveiliging van Secures, het toepassen van het OBER-principe, maatwerk toegespitst op
uw situatie. Elke situatie is anders en behoeft een andere aanpak.
Inbraakbeveiliging is maatwerk en dient door een vakman te worden uitgevoerd.
Laat u niet misleiden en kies voor zekerheid. Secures inbraakbeveiliging, uw beveiligingspartner.

Alarminstallatie
Beveiliging is een serieuze zaak, zo ook het uitkiezen
van een gedegen alarmsysteem. Secures helpt u bij
de keuze van een alarmsysteem. Het doel van een
inbraaksignaleringssysteem is het tijdig signaleren van
indringers voordat ze bij de attractieve goederen zijn.
De zichtbare aanwezigheid van een alarminstallatie
heeft bovendien een preventieve werking.

“Wat ze niet zien,
kunnen ze ook niet stelen!”
Mistgenerators zijn een zeer belangrijk toe te voegen element aan
het alarmsysteem om de veiligheid voor het pand te verhogen.
De meeste strafbare feiten worden gepleegd in slechts een paar minuten,
de politie kan veelal niet op tijd aanrijden. Alleen een mist systeem is in
staat om uw eigendommen de eerste 15 minuten van een diefstal of een
overval te beschermen.

Solide, modieuze veiligheidsdeuren
Inbraakwerende deuren • Brandwerende deuren • Gepantserde binnendeuren
Veilig wonen is aangenaam wonen. Onze veiligheidsdeuren zorgen voor dat belangrijke gevoel van
veiligheid bij u thuis. U kan bij ons terecht voor zowel gepantserde binnen- als buitendeuren om uw
huidige of nieuwe woning mee uit te rusten.
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