Effectieve en kostenefficiënte
terreinbeveiliging
Tijdelijke beveiligingsoplossingen die uw
terrein of bouwplaats 24/7 beschermen

www.vps-nl.com

088 018 38 00

Afgelegen, uitgestrekte terreinen,
leegstaande locaties en bouwplaatsen zijn
kwetsbaar voor ongewenste bezoekers.
Inbraak, diefstal en vandalisme zijn helaas
aan de orde van de dag en kosten veel tijd
en geld. Terreinbeveiliging is noodzaak
geworden. Op de eerste plaats heeft u te
maken met directe risico’s en kosten, zoals
diefstal, geforceerde sloten en vernielde
hekken. Op de tweede plaats veroorzaken
inbraak, diefstal en vandalisme indirecte –
nog grotere - schade, zoals vertraging van
uw project met als gevolg het overschrijden
van deadlines. U voorkomt dit door gebruik
te maken van één van onze geavanceerde
beveiligingsoplossingen.

De voordelen van VPS terreinbeveiliging:
• Minimaliseren risico’s op inbraak,
vandalisme en diefstal
• Plaatsing binnen 1 werkdag
• Innovatieve beveiligingssystemen met
intelligente software
• Mobiel en flexibel inzetbaar
• Uitstekende service

ONZE PRODUCTEN

JCB Smart Towers Beveiligingstorens voor
optimale bescherming van uw terrein of bouwplaats.
Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen.

SmartAlarm Gold Draadloos alarmsysteem

voor effectieve beveiliging van leegstaand onroerend
goed en (bouw-)terreinen

ONZE OPLOSSINGEN
JCB Smart Towers
Onze JCB Smart Towers hebben alle eigenschappen
die nodig zijn voor het leveren van effectieve
CCTV beveiliging en -opname in een solide,
robuuste behuizing. De vandalismebestendige
draai- en kantelbare camera met infrarood
belichtingsmogelijkheden, bewegingsdetectoren, een
digitale recorder en een omroepsysteem zorgen voor
een complete en effectieve beveiligingsoplossing die
past bij elk budget.
De beveiligingstorens zijn eenvoudig op vrijwel elke
locatie te plaatsen en maken gebruik van draadloze
communicatietechnologie. Een onderbrekingsvrije
stroomvoorziening garandeert een stabiel
functionerend systeem, zelfs in het geval van een
stroomstoring.
De JCB Smart Tower is effectiever dan fysieke
bewaking: de beveiligingstoren registreert in het
donker, kijkt in meerdere richtingen tegelijk, blijft dag
en nacht 100% alert en is ongevoelig voor omkoping,
dwang of bedreiging.

HOE HET WERKT
SmartAlarm Gold

Kostenbesparing

Bescherm de waarde van uw eigendom

Het beveiligen van uw terrein of object zorgt ervoor
dat de risico’s op inbraak, diefstal en vandalisme
geminimaliseerd worden. En zo bespaart u de directe
en indirecte kosten die gepaard gaan met deze
risico’s.

Ons SmartAlarm Gold wordt in huis ontwikkeld en
biedt gemonitorde beveiliging op afstand, met een
snelle responstijd. Het geavanceerde alarmsysteem
werkt volledig draadloos en beschikt over batterijen
met een lange levensduur en ingebouwde
sabotagedetectie. In de meeste gevallen wordt het
systeem uitgerust met sensoren die zowel intern
als extern geplaatst kunnen worden. Dit voorziet in
een onmiddellijke detectie en melding van tal van
incidenten. Zo kunnen wij het systeem desgewenst
voorzien van onder andere bewegingssensoren,
deurcontactsensoren, brekend glassensoren,
drukmatten, vochtsensoren en rookdetectors.
De basis alarm-unit wordt standaard uitgerust met
ingebouwde kantel- en vochtsensoren. Daarnaast
kunnen we beeld- en videosensoren installeren
die, zodra ze geactiveerd worden, een foto en/of
videobeeld (maximaal 10 seconden) vastleggen.
De vastgelegde informatie wordt meteen naar
onze meldkamer gestuurd zodat er, indien nodig,
hulpdiensten kunnen uitrukken. Het SmartAlarm
Gold is bij uitstek geschikt voor het beveiligen
van leegstaande panden, ontwikkellocaties en
bouwterreinen.

Beeld, geluid en actie
Onze geavanceerde videotechnologie detecteert
zowel indringers als calamiteiten. Beelden worden
beoordeeld door onze meldkamer, waardoor onnodig
uitrukken voorkomen wordt. Indien er sprake is van
ongeregeldheden wordt er direct actie ondernomen.
Politie en/of brandweer worden ingeschakeld.

Vlotte levering
Is uw terrein of object een risico voor inbraak, diefstal
of vernieling? Wij kunnen er in de meeste gevallen
voor zorgen dat de beveiligingsoplossing naar uw
keuze binnen 1 werkdag operationeel is.

Bent u benieuwd wat wij voor uw locatie kunnen
betekenen? Neemt u dan contact met ons op en wij
sturen u een vrijblijvende offerte.

CONTACT
Wij staan u graag te woord

Terreinbeveiliging volgens VPS:
• Voor elk budget
• In elke omgeving
• Passend bij elke infrastructuur

Snelle plaatsing en geen
infrastructuurvereisten:
• Geen stroomvoorzieningen op
locatie vereist
• Plaatsing binnen 1 werkdag
• Eenvoudig verplaatsbaar

T 088 018 38 00
E sales@vps-nl.com
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