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GUARDTOWER

Guardtower

De innovatieve beveiligingsmast
Bouwplaatsen, industrieterreinen en evenementen waar materialen en kostbaarheden doorgaans voor het grijpen liggen,
vormen een ware goudmijn voor dieven.
Vaak zijn er geen passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo ontstaat alleen al op bouwplaatsen in Nederland jaarlijks
voor meer dan 100 miljoen euro aan schade. En dan gaat het alleen nog maar om de directe gevolgen van diefstal.
De indirecte schade is vaak nog een stuk groter, omdat productieprocessen
vertraging oplopen en deadlines niet worden gehaald. Tijdens een bouwproject
of opbouw van een evenement is vertraging niet wenselijk, het kost onnodig veel tijd en geld.
Steeds meer vastgoedeigenaren en bouwbedrijven hebben de Guardtower
inmiddels ontdekt als oplossing om vandalisme buiten de deur te houden
en diefstallen te voorkomen.
Een complete, effectieve en kostenbesparende toepassing van tijdelijke beveiliging
met maximaal rendement, dat is de Guardtower.
De Guardtower beschikt over een draai- en kantelbare infraroodcamera’s, digitale recorder,
omroepsysteem, mobiele bewegingssensoren, ecologische verlichting en intelligente camerasoftware.
De solide en robuuste behuizing, maakt de Guardtower vandalismebestendig.
De Guardtower laat zich snel installeren en verplaatsen. De beveiligingsmast werkt op
netaansluiting en beschikt over een back-up systeem voor eventuele stroomuitval.
De Guardtower is 24/7 aangesloten op een PAC-meldkamer. Opgenomen beelden worden
direct geveriﬁeerd, waarmee we het onnodig uitrukken van hulpdiensten voorkomen.
Benieuwd hoe de Guardtower u kan ontzorgen?
Wij vertellen u graag over de meerwaarde van onze slimme oplossing.
U kunt ons telefonisch bereiken op 0166 – 765013 of per e-mail
via info@beveiligingtotaal.com

Bewezen betrouwbaar
Jarenlange ervaring op het gebied van
bouwplaatsbeveiliging, zowel op grote als kleine
schaal, vormt de basis van ons bewezen en geprezen
concept. Door het samensmeden van specialistische
expertise, de modernste technieken en behoeftes
vanuit de dagelijkse praktijk, werd de Guardtower
geboren. Geheel zelfstandig ontwikkelde wij het
meest toonaangevende mobiele bewakingssysteem
van de Benelux.

Accuratesse is een kwaliteit
Ten opzichte van bestaande systemen, is de
Guardtower vele malen accurater en genereert weinig
loze alarmmeldingen. De Guardtower maakt slim
onderscheid tussen bewegingen van voertuigen,
personen, dieren of andere objecten. Daarnaast
worden storende factoren zoals veranderende
lichtomstandigheden, temperaturen, vallende bladeren
of neerslag weggeﬁlterd en daarmee valse meldingen
voorkomen.

Dag en nacht optimale bescherming
24 uur per dag staat de Guardtower in verbinding
met een erkende meldkamer. Verdachte
detectiemeldingen worden direct vanuit de
Guardtower doorgestuurd. In geval van een
geveriﬁeerde melding, wordt desgewenst de
opvolgingsdienst van B&B Beveiliging ingezet.
Hiermee bent u te allen tijde verzekerd van
een adequate en snelle opvolging, zodat uw
eigendommen vrij blijven van inbraak, diefstal of
vandalisme.

Altijd en overal inzicht
De camerabeelden zijn live en overal ter
wereld toegankelijk via een smarthone,
tablet of computer, mits internet, WI-FI
of een 3G / 4G / 5G netwerk beschikbaar.
Daarnaast beschikt het systeem over de
functionaliteit om beelden terug te kijken en
alarmmeldingen op afstand te monitoren.
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