Hurtig sikring
og effektiv
overvågning
En effektiv overvågning af dine udendørs arealer kan
være den bedste sikring mod indbrud og hærværk.
Totalsikring leverer mobil kameraovervågning 24 timer
i døgnet, altid tilpasset jeres behov. Uanset om du skal
overvåge en p-plads mod hærværk, en havnekaj mod
ulykker eller en byggeplads mod tyverier.
Totalsikrings mobile overvågningsløsning er direkte forbundet til vores danske kontrolcentral, der er godkendt
af rigspolitiet. Kontrolcentrallen kan via kameraet se alle
bevægelser og hændelser i det overvåge område i alle
døgnets timer. Kontrolcentrallen kan anråbe ubudne
gæster via de integrede højtalere. Hvis situationen kræver
det, tilkalder kontrolcentrallen uden yderlige forsinkelse
vagt, politi eller brandvæsen.

Mobil Overvågningog Sikringsanlæg

Pas på din byggeplads
– døgnet rundt, hele året
Byggepladser er udsatte områder, hvor der forekommer tyveri
alle døgnets 24 timer. Med en mobil overvågningsløsning kan
du effektivt dæmme op for tyverierne og ikke mindst hærværk.
Det betyder, at du sparer penge på nye materialer, og ikke skal
bruge unødvendig tid på opklaringen. Vi udlejer den unikke
mobil overvågningsløsning over hele landet – altid til en fast
aftalt og konkurrencedygtige pris.
Med flere entreprenører på pladsen kan alle spare penge i forhold til en traditionel vægterløsning, hvor byggepladsen kun tjekkes få gange uden for arbejdstiden.
Totalsikring skræddersyr naturligvis den mobile overvågning, så I får den optimale sikring
af nøjagtig de områder, I ønsker. Vores system laver desuden løbende analyse af billederne, så I undgår dyre blindalarmer, hvis f.eks. en bil passerer i baggrunden eller et dyr går
over pladsen. Med Totalsikring får I også en app, så det er let at følge med i aktiviteten og
hændelserne på pladsen, og I kan altid få adgang til alle data og billeder.

Fra 265 kr.
pr. dag

Al erfaring viser, at en effektiv overvågning har en stor præventiv effekt. Derfor kan mobil
overvågning tjene sig selv hjem på meget kort tid. Og skulle strømmen svigte, er der omgående batteri-backup, så overvågningen fortsætter.

120 master til én kunde
Totalsikring leverer pladsovervågning
i alle dimensioner over hele landet.
F.eks. har vi leveret 120 master med
i alt 360 kameraer til én kunde, som
skulle have sikret 120 pladser landet
over. Men vi rykker også ud, hvis jeres
behov er langt mindre.

Overvågningsmasterne
fås blandt andet med:
• Overvågningskamera (termiske)
• Bevægelige kameraer
• Råb uvedkommende an via højtaler
• Kamera til nummerpladegenkendelse
• Mulighed for timelapse video
• Se selv med på pladsen via mobil App

Så let er det:
• Send en mail på:
info@elteamvest.dk
• Vedhæft gerne en oversigtstegning
• Beskriv kort dine ønsker og behov.
Så ringer vi dig op, og du får selvfølgelig
et uforpligtende tilbud !

Se mere i vores videopræsentation
Du finder den under ”Mobil Overvågning- og Sikringsanlæg”
på vores hjemmeside totalsikring.nu



Kontakt Totalsikring
i dag – vi har altid
master på lager
Vi stiller dem op senest 48 timer efter,
at I har accepteret vores tilbud.
Kontakt os på +45 7658 7800
eller info@elteamvest.dk
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