JD Security Systems B.V.
Tijdelijke beveiliging

In samenwerking met

Voorkomen is beter dan genezen!

WAAROM WACHTEN?
Neem vooraf de juiste maatregelen en
verklein de kans op diefstal of vandalisme.
Op bouwplaatsen, objecten en terreinen
helpen wij door de inzet van onze JD
Thermal Watch Tower, schade te beperken
en diefstal te voorkomen.
Samen werken aan veiligheid met ons
flexibele camerasysteem, geplaatst door
onze eigen specialisten.

TOEPASBAARHEID
Een kleine greep uit de mogelijkheden voor uw project.
✓
✓
✓
✓
✓

Bouwplaats beveiliging
Energieprojecten (Wind/zonneparken)
Infraprojecten
Parkeerbeveiliging
Afvalverwerking (Brand/broei detectie)

✓
✓
✓
✓
✓

Rijplatenbeveiliging
Terreinbeveiliging
Test- en vaccinatiestraten
Vastgoed en leegstaand beveiliging
Sloopprojecten

Wij ontzorgen u vanaf advies tot oplevering van uw project met onze
JD Thermal Watch Tower.

Voordelen JD Thermal Watch Tower
✓ Rechtstreeks gekoppeld met onze partners, gecertificeerde Particuliere Alarmcentrales (PAC).
Elke verdachte beweging wordt opgemerkt en zal een melding in de alarmcentrale
genereren.
✓ Uitermate effectief en géén nodeloze meldingen.
Hierdoor bespaard u flink aan opvolging kosten.
✓ Uitgerust met luidspreker voor direct contact indien nodig.
✓ Bij een verdachte situatie word er een LIVE VIEW opgezet naar de Politie meldkamer.
✓ Mogelijkheid tot standalone systeem. Geen externe voeding noodzakelijk (optioneel).
✓ Geen verborgen kosten. Een vast vooraf overeengekomen weektarief.
✓ De JD Thermal Watch Tower maakt naast conventionele camera beelden ook gebruik van
warmte beelden. Dit is niet zichtbaar voor omwonenden, geeft geen lichtvervuiling en een
hoge en accurate detectiegraad.
✓ Bedien het systeem zelf door gebruik van de app of uitschaking op de JD Thermal Watch
Tower

Uw project is uw zorg, de beveiliging hiervan is onze zorg.

Werking systeem

Middels de 3 camera’s is er optimale detectie, dit voorkomt nodeloze meldingen
bij onze 24/7 meldkamer en daardoor extra kosten. De thermische camera’s
detecteren personen en voertuigen reeds op grote afstand. De optische camera
zorgt voor details en duidelijke herkenbaarheid van de personen en voertuigen,
ook in de nacht, voor eventuele opvolging door de politie.
✓ Detectie van 90° t/m 180°
✓ Bereik van 320m detectiedoorsnede
✓ Compact voor gemakkelijke plaatsing
✓ Snelle verificatie
WEERBESTENDIG
Onze mast is stormvast en kijkt 24 uur per dag, 7 dagen per week over het te
beveiligen object. Wanneer een persoon of voertuig zich binnen de ingestelde
parameters (periode van de dag en locatie) bevindt, zal het systeem een
melding genereren naar de meldkamer.
Brandveiligheid
Door het gebruik van de thermische camera’s kunnen we broei en brand
in een vroeg stadium detecteren. Op deze manier wordt erger
voorkomen. Bij een detectie, zal onze meldkamer op afstand
beoordelen of dit een broei/brand is. Bij brand worden direct de
hulpdiensten gealarmeerd.

Wie wat waarom?
Wie is JD?
JD Security Systems is dé expert in mobiele camerabewaking. Onze meldkamer is
24/7 en 365 dagen per jaar beschikbaar. Onze beveiliging experts geven advies bij
vragen, uiteraard kosteloos. We zijn oplossingsgericht en bieden professionele
service. We kunnen snel schakelen en zorgen voor een snelle levering en plaatsing.
JD Security Systems is met ruim 6 jaar ervaring een begrip in de regio en inmiddels
ook ver buiten de regio dé expert op het gebied van beveiligingsoplossingen zowel
permanent als tijdelijk.
Wat bieden wij?
Samen werken we aan veiligheid.
Wij voorkomen immateriële en materiële schade van objecten en bouwplaatsen.
We bieden u en uw medewerkers rust en een veilig gevoel, zodat iedereen
zich kan focussen op zijn werk.
Waarom JD?
Niet iedereen kan beveiligen! Wij zorgen voor rust voor u als klant. Dit geldt ook
voor de meldkamer. Géén nodeloze meldingen doordat we werken met een
dubbele controle. Wanneer we detecteren is het in bijna alle gevallen ook echt raak,
dit is ook bekend bij de meldkamer en deze gaan direct te werk bij meldingen van
JD. De meldkamer krijgt direct toegang tot de camera’s. Wij observeren, analyseren,
signaleren en zullen direct actie ondernemen wanneer nodig. Door het gebruik van
hoogwaardige techniek detecteren wij over lange afstand. Dit reduceert het aantal
masten bij grotere objecten. Vergelijk het maar met andere aanbieders!

Tarieven en gegevens
Technische gegevens

Ingebouwde accu voor 72 uur
Geen stroom nodig
Kan volledig autonoom werken
Internet verbinding
Alarmopvolging
Benodigde ruimte
Hoogte
In en uitschakelen
Detectieafstand
Luidspreker

Conventioneel
✓

Standalone
✓
✓
✓
Beveiligde internetverbinding met encryptie
24/7 in verbinding met onze meldkamer
2,5m x 2,5m
6,4m
Via een schema, code op de mast of een app op uw mobiel
160m
120dB met verbinding naar onze meldkamer

Contact gegevens
JD Security Systems B.V.
Markweg 1a
6883 JL, VELP

Transparant
Alle kosten vooraf helder

Duurzaamheid
Duurzame oplossing
Totaaloplossing
van begin tot eind

Smart bediend
Automatisch of via een app

24/7 Beveiligd
Altijd en overal beveiligd

Levering
Overal makkelijk te plaatsen

24/7 Beveiligd
Altijd en overal beveiligd

Betrouwbare meldkamer
Altijd een snelle opvolging

OPENINGSTIJDEN

TELEFOONNUMMER

08:30 – 17:00

085 303 88 42
E-MAIL
info@jd-securitysystems.nl

