
TIJDELIJKE BEVEILIGING 

VOLLEDIG MOBIEL 



DE COMPLETE OPLOSSING  

MET GEAVANCEERDE 
BEVEILIGING 

“The Sentinel” is een geavanceerd en betaalbaar 
beveiligingssysteem gebaseerd op vier 
onafhankelijke mobiele camera’s die met elkaar in 
verbinding staan. De vier camera’s kunnen een 
oppervlakte tot maar liefst 1200 m² beveiligen. De 
verrijdbare camera’s zijn volledig self-support en 
kunnen op iedere gewenste plaats geïnstalleerd 
worden. Installatie gaat eenvoudig met het 
invoeren van een wachtwoord op de main-unit of 
met de bijgeleverd afstandsbediening. De 
verbinding is nadien snel gelegd met de 
meldkamer van uw keuze. 

- EENVOUDIG IN GEBRUIK 
- HANDMATIG VERPLAATSBAAR 
- BETAALBAAR 
- VOLLEDIG SELF-SUPPORT 

 



THE SENTINEL GEAVANCEERDE 
MOBIELE BEVEILIGING 

Activatie van het system 
Het (de-) activeren van de beveiliging gaat eenvoudig met de  
Bijgeleverde afstandsbediening of door het invoeren van een  
wachtwoord op de main-unit. 

Alarmering 
De camera’s zijn uitgevoerd met slimme software die valse meldingen 
tot een minimum beperken. Bij detectie gaat er een alarmsignaal naar 
een alarmcentrale. Hiervandaan kan met via de camera direct bekeken 
worden of het een valse melding is. Na beoordeling kan er actie 
ondernomen worden door beveiliging of politie. 

Sensor met camera 

Handmatige meldingen 
Bij inbraak, brand of noodgeval kunt u ook handmatig of met de  
afstandsbediening een melding doen. 

Inzetbaarheid 
De ingebouwde Lithium batterij garandeert een non-stop levensduur  
van maar liefst 2 jaar zonder tussentijds opladen. The Sentinel heeft  
dus geen enkele onderhoud nodig en is volledig self-support.    

24 UUR PER DAG VEILIGHEID 

Meldingen komen bij u of bij een alarmcentrale (PAC) binnen. Op basis van deze  
meldingen kan een surveillance langs gestuurd worden of een doorschakeling naar de  
meldkamer van de politie. U bepaalt hierin zelf uw protocol. Dankzij onze relatie met 
diverse alarmcentrales bent u snel in verbinding en hoeft u dit zelf niet uit te zoeken. 

  

Batterij en 
bedieningspaneel  



THE SENTINEL CONTROLE EN PREVENTIE 

Draadloze verbinding tussen de vier camera’s 
onderling. 

De verbinding met de alarmcentrale gaat  
via een simkaart en geeft alarm en  
live-beelden door. 

De vier camera’s tezamen beveiligen een 
oppervlakte tot maar liefst 1200 m² 

camera 1 

camera 4 camera 2 

Het basispakket bestaat uit vier mobiele 
camera’s. Door de modulaire opzet kan 
dit uitgebreid worden zodat iedere 
gewenste oppervlakte beveiligd kan 
worden. 

camera 3 THE SENTINEL is de ideale 
oplossing voor het beveiligen 
van evenementen en concerten.  



Het robuuste platform is compact en neemt weinig  
laadruimte in beslag. 

De vier camera’s worden op een robuust platform 
geleverd. 
Het platform is te verplaatsen met de heftruck-pockets of 
het centrale hijsoog. 

De mobiele camera’s zijn eenvoudig verrijdbaar en op  
iedere gewenste plaats te installeren. 



 

  

 

 
 
 

 


