WIE HOUDT
BIJ U DE
VEILIGHEID
IN HET OOG?

U wilt een bewakingscamera op locatie, met haarscherpe monitoring? Dan is InfraWatch de nieuwe
norm. Supersnel inzetbaar, maximaal betrouwbaar
en allesbehalve kostbaar. Met een preventieve
werking van onschatbare waarde. Rekent u maar uit:
minder schade en tijdverlies door diefstal of
vandalisme, en hoogstwaarschijnlijk korting op uw
verzekeringspremie.

ONTSTAAN VANUIT DE PRAKTIJK
InfraWatch is ontstaan als professioneel bewakingssysteem
vanuit het grondverzetbedrijf Gebr. Algra. ‘Omdat bestaande
systemen onvoldoende functioneerden naar onze eisen en inzichten, ontwikkelden we samen met gespecialiseerde
partijen een bewakingssysteem van de nieuwe
generatie. Super geavanceerd, maar toch eenvoudig van
opzet, en overal snel toepasbaar.’ InfraWatch staat voor camerabewaking 3.0.

ALLEEN RELEVANTE BEWEGINGEN
Ten opzichte van gangbare systemen genereert
InfraWatch tot 90% minder loze alarmen. InfraWatch maakt
onderscheid tussen bewegingen van voertuigen, personen of
objecten die een alarm activeren, en storende bewegingen
die niet relevant zijn voor een alarm. Veranderende lichtomstandigheden, ronddwarrelende bladeren en neerslag worden
als zodanig herkend, waardoor loze alarmmeldingen tot een
minimum worden
gereduceerd.

OPVOLGING OP MELDING

Met behulp van een eigen alarmcentrale beveiligt
InfraWatch u 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
Verdachte detectiemeldingen worden vanaf de camera direct
doorgestuurd naar de eigen meldkamer. Mocht er
sprake zijn van een inbraak of vandalisme,
dan kunnen de beelden ook worden
doorverzonden naar de politiemeldkamer. Daarmee bent u verzekerd
van een snelle en adequate
opvolging.

VOOR WELKE BEDRIJFSGROEPEN?

InfraWatch levert mobiele camerasystemen aan bouwbedrijven, weg- en waterbouwbedrijven en nutsbedrijven.
InfraWatch onderscheidt zich van de huidige bewakingssystemen door de 180 graden camera. Deze hoge resolutie
camera levert met een grote reikwijdte loepzuivere en
betrouwbare beelden.

MEERDERE PRAKTISCHE EXTRA’S

InfraWatch beschikt over bovengemiddelde intelligentie.
De camera is tevens voorzien van microfoon, speaker en
beeldopnameapparatuur. Door de mogelijkheid om thermische camera’s te gebruiken, is InfraWatch ook uitermate
geschikt voor het meten van temperaturen.

RESPECT VOOR HET MILIEU

Het InfraWatch systeem is volledig Co2 neutraal, dankzij de
combinatie van zonnepanelen en een energiecel. De levensduur van deze combi is zeer hoog. Oók dat is duurzaamheid.

EEN DEMONSTRATIE? UITERAARD!

Zien is geloven. Maak dus gerust een afspraak voor een
vrijblijvende demonstratie. Uw adviseur is graag snel ter
plekke. En als u dan toch overtuigd bent van de kwaliteiten,
dan is de installatie in een oogwenk een feit.
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