
24/7 zicht en zekerheid

Een Camera Unit is een mobiele en 
verplaatsbare cameraoplossing die onder 
meer bestaat uit een kast met uitdraaibare 
mast. In de kast bevindt zich de benodigde 
techniek, zoals een router, switch en elektra. 
In de top van de mast worden camera’s 
bevestigd. Deze camera’s zijn standaard 
voorzien van slimme software die 
videomateriaal realtime analyseert. 
Bovendien zijn onze units uitgerust met 
verlichting en audio. Uiteraard is de Camera 
Unit aangesloten op onze alarmcentrale. 
Indien nodig schakelt Securitas bij 
alarmmelding de mobiele surveillance, een 
contactpersoon of de hulpdiensten in.  
De Camera Units zijn per week inzetbaar  
en binnen een dag geïnstalleerd.  
Snel geregeld dus! 

Camera Units

Overdag gebeurt er van alles op een (tijdelijk) terrein. Bouwvakkers zijn hard 
aan het werk op de bouwplaats en evenementenbezoekers genieten volop van 
hun vrije dag. Er liggen veel waardevolle spullen en veiligheid is dan erg 
belangrijk. Ook ’s avonds, in het weekend of tijdens vakanties. Dan is het terrein 
donker en leeg, een gelegenheid waar ongewenste indringers hun slag kunnen 
slaan. Goede beveiliging is daarom van groot belang, maar continu toezicht is 
erg kostbaar. Met een Camera Unit van Securitas bent u snel voorzien van 24/7 
beveiliging, tegen veel lagere kosten dan bij de inzet van fysieke beveiliging. 

Hoe werkt een Camera Unit? 
Door de ingebouwde techniek en gekozen 
camera’s is het mogelijk om 24/7 toezicht te 
houden op de locatie of het terrein. Er vindt 
automatische detectie plaats op de met u 
vooraf gedefinieerde plaatsen. Al onze 
camera’s zijn voorzien van ingebouwde 
intelligente software. Deze software kan 
afwijkingen direct herkennen en signaleren. 
Door deze vroegtijdige signalering kan snelle 
opvolging worden gerealiseerd en schade 
worden voorkomen. Deze alarm verificatie en 
opvolging wordt – naast de hardware en 
installatie - voor u door Securitas verzorgd. 
Bovendien controleren wij alle units continu 
op technische werking. Een storing op 
wegvallende verbinding/stroom geeft direct 
alarm in onze alarmcentrale. Zo heeft u 24/7 
zicht en zekerheid!
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Voor wie is een Camera Unit geschikt? 
De camera unit kan voor vele doeleinden 
gebruikt worden. Toezicht tijdens bijzondere 
situaties, verhoogd dreigingsniveau of om 
bijvoorbeeld de verkeersdoorstroming te 

   Voordelen van de Camera Units

    24/7 zicht en zekerheid

    Continue automatische detectie op vooraf 
gedefinieerde plaatsen

     Snelle plaatsing en direct te gebruiken, 
zonder tijdrovende installatie

    Modulaire opbouw, precies in te richten op 
uw situatie

    Helpt incidenten te voorkomen door 
vroegtijdige signalering

    Per week inzetbaar

meten. Kortom: zeer flexibel inzetbaar in vele 
situaties. Uiteraard adviseert Securitas u over 
welke opties van de Camera Unit het meest 
geschikt zijn voor uw situatie. 

Securitas. Eerst luisteren, dan beveiligen.
Door de juiste inzet van mens, kennis en techniek vinden we de ideale veiligheidsbalans 
voor iedere situatie. Dat begint altijd met heel goed luisteren om zo te doorgronden 
wat de specifieke omstandigheden en wensen van de klant zijn. Vervolgens groeien we 
samen naar de gewenste situatie waarin de continuïteit van bedrijfsprocessen wordt 
gewaarborgd. Eerst luisteren, dan beveiligen
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Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de Camera Units? Neem dan contact met ons op 
via 088 322 11 00 of info@securitas.nl. 

   Twee vaste camera’s met 
kleurenbeeld zorgen voor 
twee instelbare detectie-
gebieden met vaste zicht-
hoeken

  Geschikt voor detectie, 
observatie en verificatie

  Bij uitstek te plaatsen langs 
een hekwerk of in de hoek 
van een terrein

   Vaste camera met kleuren-
beeld, aangevuld met een 
beweegbare camera

   Geschikt voor identificatie en 
camerasurveillance 

   Bij uitstek geschikt voor 
plaatsing op een meer open 
terrein

   Vaste thermische camera, 
aangevuld met een beweeg-
bare camera

   Thermische camera geschikt 
voor detectie, beweegbare 
camera geschikt voor 
camera surveillance en 
verificatie

   Bij uitstek geschikt voor 
plaatsing op een meer open 
terrein

 Type Day & Night
  Zeer betrouwbare detectie 

over grotere afstanden

 Type Overal
  360 graden zicht en  

zekerheid

 Type Altijd
  Continue detectie en  

verificatie 

Soorten Camera Units


