Security solutions

Inbraakdetectie
Het inbraaksysteem, dat wordt geïntegreerd in iProtect is één van de eerste alarmsystemen met een geïntegreerde IP-dialer, die meer flexibiliteit biedt, terwijl de kosten worden verminderd. Het dagelijkse onderhoud van de
verschillende panelen, events, alarmen en rapporten wordt centraal uitgevoerd door het iProtect Security Management Systeem.Door de integratie met andere netwerk componenten, zoals Videobewaking kunnen valse alarmen
worden voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een Inbraakrapportage die wordt geverifieerd en onmiddellijk wordt
opgevolgd door live en/of historische video streams bij ieder event.

Highlights
Gemakkelijk te installeren
Gemakkelijk in beheer
16-616 zones, bedraad of draadloos
32 secties, 40 keypads, 500 gebruikerscodes
Complete serie van sensoren en detectoren

Voordelen iProtect met Inbraakdetectie
De inbraakdetectie module is een integraal onderdeel
van het totale iProtect Security Management systeem.
Dankzij een tijdige en adequate alarmsignalering
worden risico‘s beperkt en daarmee de kans op een
inbraak flink gereduceerd. Dit in iProtect gecombineerd
met toepassingen zoals Toegang, Video en Intercom
geeft een zeer complete oplossing. Alarmen kunnen
onmiddellijk worden gemeld aan het beheersysteem.
Het is ook mogelijk te zenden via het analoge netwerk
met behulp van een optionele PSTN-dialer. In highrisk installaties, kan een back-up transmissiekanaal
worden gebruikt door het aansluiten van een optionele
GPRS back-dialer.
Inbraak detectie
Het iProtect inbraak detectie systeem biedt extra
veiligheid en beveiliging van uw pand. Door installatie
van detectoren of magneetcontacten op strategische
plaatsen, wordt uw bedrijf beschermd tegen iedere vorm
van inbraak.
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Zodra een inbraak wordt gedetecteerd, zal het iProtect
alarmsysteem reageren door een alarmbericht te sturen
naar een aangesloten alarmcentrale en een notificatie
naar de beveiligingmedewerkers van het bedrijf. iProtect
kan ook een alarmgroep creëren gebaseerd op een verzameling van punten voor een specifieke groep mensen.
Deze alarmgroepen kunnen gelijktijdig worden in- en
uitgeschakeld. Een interactieve plattegrond in iProtect
bevat een visueel overzicht van deze alarmgroepen.
Functionaliteit en toepasbaarheid
De hoge kwaliteit van alle iProtect Security
Management Systemen wordt nauwlettend in
de gaten gehouden door onze R&D afdeling. De
ontwikkeling van onze geïntegreerde oplossing
is gebaseerd op de nieuwste technologie en
wordt geproduceerd volgens uiterst moderne
fabricagetechnieken. Er wordt veel aandacht besteedt
aan functionaliteit en daarmee aan de toepasbaarheid,
want alleen dan bent u verzekerd van een oplossing
die een zeer hoge mate van betrouwbaarheid en
stabiliteit biedt.
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Consistent prestatieniveau
Onze betrouwbare iProtect beveiligingssystemen worden
compleet geaccepteerd door verzekeringsmaatschappijen. Dit conform de algemene beveiligingsnorm EN 50131
wat staat voor een hoog en consistent prestatieniveau.
De reductie van valse alarmen is met de iProtect
Inbraakdetectie module enorm toegenomen wat meer
zekerheid, kwaliteit en veiligheid biedt.
Beheer op afstand
Al onze iProtect beveiligingssystemen zijn geschikt voor
het onderhouden, beheren en afhandelen van meerdere
locaties op afstand. Dit betekent dat vanaf een centraal
punt diverse locaties kunnen worden beheerd, daarmee
worden de kosten gereduceerd.
Met een goed ingericht alarm controlepunt in de organisatie is beveiliging dus naast kostenreducerend ook zeer
effectief.
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