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VPS SMARTALARM GOLD

BESCHERM DE WAARDE VAN UW EIGENDOM
Lege panden en terreinen vormen een belangrijk doelwit voor onbevoegde bezoekers, zoals vandalen,
inbrekers, zwervers en krakers. Beveiliging van leegstaande terreinen zorgt niet alleen voor een leefbare
omgeving en behoud van (de waarde van) het vastgoed, het brengt ook een forse kostenbesparing en
minder overlast met zich mee. VPS biedt innovatieve alarm- en cameratechnologieën, die inbraak en
vandalisme tegengaan en daarnaast verdachte activiteiten monitoren. De afgelopen tien jaar hebben wij
er hard aan gewerkt om klanten met innovatieve alarmsystemen een optimale beveiliging te bieden. Onze
systemen zijn eenvoudig te installeren en direct beschikbaar. Bovendien werken onze systemen zonder
kabels, elektriciteit of telefoonlijn.

GEAVANCEERD ALARMSYSTEEM
Het VPS SmartAlarm Gold, dat in huis ontworpen en ontwikkeld wordt, 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 aanvullende 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 centrale alarm-unit wordt standaard uitgerust
met ingebouwde kantel- en vochtsensoren. Daarnaast kunnen we
beeld- en videosensoren installeren die, zodra ze geactiveerd worden,
een filmfoto en/of videobeelden (maximaal 10 seconden) vastleggen.
De vastgelegde informatie wordt meteen naar een meldkamer gestuurd
zodat er, indien nodig, beveiligers kunnen uitrukken.
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ALARM-RESPONSPROCES
Het alarm gebruikt stemcommando’s om indringers
te waarschuwen dat hun aanwezigheid is opgemerkt
en dat beveiligers onderweg zijn. Het alarm reageert
met een sirene van 96 decibel om indringers af te
schrikken. Indien gewenst kan het alarm ook op
‘stil’ worden gezet. Onze 24-uur per dag bereikbare
meldkamer wordt meteen gewaarschuwd en stuurt
het plaatselijke mobiele surveillanceteam of neemt
contact op met de door u aangewezen sleutelhouder.
Bij aankomst handelt het beveiligingsbedrijf het
incident af en schakelt indien nodig de autoriteiten
in. Daarnaast zal contact opgenomen worden met de
sleutelhouder, zodat de veiligheid van de locatie altijd
gewaarborgd kan worden.
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Maakt gebruik van draadloze interne en externe
sensoren met ingebouwde camera om de gehele
locatie te monitoren en te beschermen tegen
indringers
Beschikt over rook- en vochtdetectoren om te
waarschuwen in geval van brand en overstroming
Wordt aangedreven door een batterij met een
gemiddelde levensduur van twee jaar. Aansluiting
op het elektriciteitsnet of bedrading is niet nodig.
Communiceert via het mobiele telefoonnetwerk
en behoeft daarom geen telefoonlijn
Kan zichzelf inschakelen op een door u vooraf
bepaald tijdstip, zodat het pand niet onbeveiligd
achterblijft als bevoegde bezoekers vergeten het
systeem in te schakelen

“Een betrouwbare partner in het beveiligen
van leegstaand vastgoed”
“VPS beveiligt voor ons leegstaande panden, die
ongeschikt zijn voor tijdelijke bewoning, bijvoorbeeld
omdat ze op korte termijn gesloopt of verkocht
worden. Wij hebben gekozen voor het SmartAlarm
Gold, dat in zeer korte tijd geïnstalleerd en direct
daarna operationeel was. Met name door de snelheid
van installeren en de mogelijkheid om de objecten
24 uur per dag in de gaten te houden, zijn wij erg
tevreden over het product. Inmiddels hebben wij
met meerdere inbraken te maken gehad, waarbij
het alarmsignaal is afgegaan en het systeem
opnames heeft gemaakt. Dit heeft ertoe geleid
dat er geen verdere schade is ontstaan aan het
object. Wij zien VPS als een betrouwbare partner
in het beveiligen van ons leegstaande vastgoed.”
Mevrouw Van den Berg
Stadsontwikkeling Rotterdam

Gebruikers ontvangen één elektronische sleutel, een
Personal Identification Device (PID) genoemd,
met een cryptisch serienummer en een wachtwoord.
Deze kan niet gekopieerd worden. Voor activeren en
deactiveren dient de sleutelhouder alleen het alarm
aan te raken met de PID. Elke keer dat de PID wordt
gebruikt, worden de details van de sleutelhouder,
de datum, de tijd en het serienummer geregistreerd.
Alle informatie die verband houdt met het alarm,
inclusief de detectie van een indringer, is op verzoek
beschikbaar.

TECHNISCHE INFORMATIE
Hoogte:

48 cm

Lengte/Breedte:

28 cm 21 cm

Basis: 		

28 cms (11 inch) 21 cms (8.5 inch)

Gewicht:

14 kg

Behuizing:

3 mm staal

Antennekoepel:

Polycarbonaat

Toegang:

via onderzijde en
veiligheidsbouten

Contact
Bent u benieuwd wat het VPS SmartAlarm Gold voor uw locatie kan betekenen?
Neemt u dan contact met ons op, wij staan u graag te woord.
T 088 018 38 00E I sales@vps-nl.com I www.vps-nl.com
© Copyright VPS (UK) Ltd 2016. All technical specification are subject to change.

