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Uw locatie 24/7 perfect beveiligd met de 360° Short Range detectie oplossing

Benieuwd geworden naar de  
mogelijkheden? 

Mail sitesecurity@boels.com  
of bel 046 750 61 46 voor meer
informatie en vrijblijvend advies.

Of bekijk het assortiment op  
www.boels.nl/site-security 

Autonome werking
Dankzij een krachtige set Lithium  
batterijen, is het Short Range camera
systeem volledig draadloos en werkt 
het systeem tot maar liefst vier jaar.  
Dit volledig autonoom werkende en  
draadloze systeem voorkomt onnodig 
onderhoud én u hoeft niet te denken 
aan stroomvoorzieningen of bekabeling. 

Uitbreidingsmogelijkheden
Elk project en elke situatie vraagt om 
een gedegen en mogelijk verschillende 
aanpak. Om uw locatie naar wens en 
behoefte te beveiligen, zijn er diverse 
uitbreidingsmogelijkheden voor het 
Short Range beveiligingssysteem. Breid 
het aantal camera’s uit tot maar liefst  
22 stuks wanneer u een groot of com
plex gebied van een detectiesysteem 
wilt voorzien. Voeg een sireneflitser en 
magneetcontact toe om geen enkele 
‘dode hoek’ een kans te geven of breid 
uit met een brandmelder. 

Wanneer het wenselijk is om live mee te 
kijken, kan de Short Range ook verbonden
worden met onze Horizon cameramast. 
Wij bespreken graag uw specifieke 
wensen om tot de beste oplossing voor 
uw specifieke situatie te komen. 

Wij staan voor u klaar
U wilt ongestoord uw tijd besteden aan 
de werkzaamheden voor uw organisatie. 
Dat is precies de reden dat wij voor u 
klaarstaan om u naast een gedegen  
advies ook te informeren over de  
randvoorwaarden om zo tot de meest 
efficiënte oplossing te komen.
Dankzij onze jarenlange ervaring, ge
certificeerde en kundige medewerkers 
in combinatie met onze innovatieve 
oplossingen, kunt u 24/7 vertrouwen op 
onze dienstverlening. Samen met u, én 
de inzet van onze oplossingen en uit
gebreide dienst verlening, voorkomen  
we schade aan en diefstal van uw  
eigendommen.   

BOELS SITE SECURITY
SHORT RANGE 360º
Mobiele beveiliging
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Bent u op zoek naar de ideale en mobiele beveiliging voor objecten binnen 
een straal van 12 meter? Het Short Range beveiligings systeem is de  
perfecte oplossing voor het beveiligen van een bouwplaats, leegstaand 
gebouw of een locatie met bijvoorbeeld brandstoftanks of machines. 

Dankzij het Plug & Play principe is dit 
beveiligingssysteem flexibel en turnkey 
inzetbaar. Bij elke bewegings detectie 
maakt de camera een videofragment 
van 10 seconden dat automatisch wordt 
doorgestuurd naar de gecertificeerde 
Boels Site Security meldkamer, zodat  
direct de gewenste opvolging kan  
plaatsvinden. Met het Short Range 
beveiligingssysteem bent u dus goed 
uitgerust om diefstal en schade te  
voorkomen.

Het Short Range beveiligingssysteem van  
Boels Site Security: 
 Is Plug & Play 
 Inzetbaar op de meest uiteenlopende locaties  
 Beveiligt 24/7
 Heeft maar liefst drie detectiecamera’s voor 
 360° detectie 
 Maakt automatisch melding bij de Boels Site 
 Security meldkamer
 Werkt, tot vier jaar lang, volledig autonoom 
 Mogelijkheid om detectietijden  flexibel voor  
 te programmeren
 Heeft diverse uitbreidingsmogelijkheden

Plug & Play
Eenvoud staat centraal bij het installeren 
en plaatsen van een Short Range  
beveiligingssysteem. Bij ingebruikname 
wordt het besturingssysteem voor u  
geactiveerd, de instellingen kunnen op 
elk gewenst moment worden aangepast. 

Met behulp van een smartkey, is het zelfs 
mogelijk om het systeem volledig zelf te 
bedienen. Dit kan van meerwaarde zijn in 
situaties waar overgewerkt wordt of  
onregelmatige werktijden gelden, zodat 
het systeem niet actief is wanneer dat 
niet noodzakelijk is. Ook het apparaat 
zelf is volledig flexibel in te zetten en te 
verplaatsen. U verplaatst het Short  
Range detectiesysteem eenvoudig door
dat het compacte systeem voorzien is van 
wielen. Optimaal zicht op de gewenste 
locatie is hierdoor gegarandeerd.
Dankzij de eenvoudige bediening en 
plaatsing van de Short Range, zet u dit 

systeem eenvoudig en naar eigen wens  
op locatie en past u dit tussentijds aan 
waar nodig of wenselijk. 

Binnen en buiten inzetbaar.  
Geruisloos en duurzaam. 
De Short Range is allround inzetbaar en 
kan zowel binnen als buiten geplaatst 
worden. U kunt het systeem inzetten om 
een open terrein te bewaken, maar ook 
om een heel specifieke locatie te  
beveiligen zoals een kantoor unit,  
container of in en uitgang. Door het 
geruisloze systeem is plaatsing op elke 
locatie mogelijk. Zelfs plaatsing binnen 
de bebouwde kom is geen enkel  
probleem omdat omwonenden geen 
hinder zullen ervaren. Het systeem is  
tevens heel duurzaam en milieuvrien
delijk, waardoor er ook bij bijvoorbeeld 
natuur of milieuprojecten (flora, fauna, 
uitstoot etc.) een oogje in het zeil  
gehouden kan worden. 

24/7 beveiliging
Het Short Range camerasysteem houdt 
uw locatie 24/7 in de gaten en veilig. 
Detecties worden continu geregi streerd 
en opgeslagen bij onze meldkamer. 
Wanneer nodig wordt er direct ge
schakeld met onze mobiele surveillance. 
Uw locatie is daardoor gegarandeerd 
dag en nacht beveiligd.

360° infrarood detectie camera’s
Het Short Range systeem beschikt 
over drie infrarood bewegingsdetectie 
camera’s. Dankzij de vier infrarood leds 
per camera, is een detectie afstand tot 
12 meter zelfs in het donker gegaran
deerd. De drie camera’s hebben elk een 
ruim detectiezicht van 90°, waardoor 
360° detectie gegarandeerd is.  
Wanneer de voorkeur echter uitgaat 
naar toezicht vanuit één hoek of be
paald punt, kan de detectiehoek van de 
camera’s eenvoudig worden aangepast 

met behulp van een draaimechanisme. 
Met dit be  vei ligingssysteem ontgaat u 
dus niets meer. 

Automatische melding  
Boels Site Security meldkamer
Wanneer er een beweging gedetecteerd 
wordt, is het natuurlijk van het grootste  
belang dat er ook direct opvolging 
plaatsvindt. Daarom is het Short Range 
beveiligingssysteem indien gewenst  
gekoppeld aan onze gecertificeerde 
meldkamer, lokale beveiliging én  
mobiele surveillance. Bij elke bewegings
detectie wordt er automatisch een  
videofragment van 10 seconden door
gestuurd. Afhankelijk van uw wensen en  
behoeftes bepaalt u waar de melding 
van een ongewenst bezoek naartoe 
gaat. Zelfs wanneer iemand op locatie 
probeert om de Short Range camera’s 
uit te schakelen, slaat het systeem 
direct alarm. 

24/7 beveiliging

Aangesloten  
op een  
gecertificeerde 
alarmcentrale 

Eenvoudig  
te plaatsen

4G verbinding

Plug & Play

Volledig
autonoom

3 detectiecamera’s
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