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CAMERA’S 
SUPERIEURE BEELDKWALITEIT

BEVEILIGINGSBALK (AANGESLOTEN OP MELDKAMER) 
BEVEILIGING DOOR MIDDEL VAN BEWEGINGSDETECTIE

Onze losse camera’s helpen u om elk hoekje van uw bouwplaats te beveiligen zodat 
geen enkele verdachte situatie over het hoofd wordt gezien en er snel melding kan 
worden gemaakt. 

Door middel van bewegingsdetectie wordt automatisch een alarm geactiveerd. Wanneer het alarm in 
werking treedt, krijgt de meldkamer hier een melding van. Daardoor is een mobiele surveillance binnen 
15 minuten op de locatie aanwezig. 

Flexibel in te stellen en te verplaatsen

Eenvoudig maar zeer effectief

DRAADLOZE TRACKUNIT 
GPS POSITIEBEPALING
Altijd weten waar uw machines en materieel zijn? Dankzij deze 
slimme draadloze trackunit met krachtige sensoren wordt een 
gps locatie doorgegeven.

Nauwkeurige locatiebepaling van uw machines en materieel

Via app te traceren

Eenvoudig aan te brengen

FENCING / CROWD CONTROL 
AFSCHERMING VAN UW LOCATIE

Met onze bouwhekken zorgt u er op een eenvoudige manier voor dat 
onbevoegden uw terrein niet kunnen betreden en uw machines en 
materieel veilig staan. 

Hoogwaardig camerasysteem (Axis) met haarscherpe beeldkwaliteit, bestaan-
de uit 5 camera’s (4x 5MP + 1x PTZ 2MP)

Groot camerabereik zorgt voor een maximale instelling van het beveiligingsgebied, 
waardoor minder masten nodig zijn dan bij vergelijkbare producten

KIWA 3 certificering levert regelmatig reducering van verzekeringspremie op

Binnen 15 min. op te bouwen, in max. 2 uur operationeel

Inregeling door gecertificeerde medewerkers volgens AVG voorschriften

Voorzien van groene LED verlichting

Voorzien van luidspreker (audio), op afstand te bedienen via app 

Real-time beelden via app, continu en met de mogelijkheid om terug te kijken

Melding bij sabotage en stroomuitval

Langdurig autonoom functioneren bij stroomuitval

Camera wordt standaard geleverd met 2 informatiezeilen, 
4 stempelplaten, een aansluitkabel (230V) en een hangslot 

Optioneel: samenwerking met meldkamer (PAC1)

MOBIELE BEVEILIGINGSMASTEN 
C-WATCH 180° & C-WATCH 360°

DISCLAIMER: Aan teksten, specificaties, afbeeldingen of andere gegevens in deze brochure kunnen geen rechten 
worden ontleend. Wij behouden ons het recht voor tot wijzigingen. Foto’s, teksten en specificaties gelden bij be-
nadering en binden ons niet. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze brochure zijn we zo zorgvuldig mogelijk 
te werk gegaan, echter kunnen wij geen garantie geven dat de informatie in deze brochure compleet, actueel en/
of accuraat is.

Collé Security Services
css@colle.eu
www.colle.eu

bel gratis

SLIMME BEVEILIGINGSOPLOSSINGEN

Verhuurnr. 
C-WATCH 180°: 571018 
C-WATCH 360°: 571036

Verhuurnr. 
572100

Verhuurnr. 
576060

Verhuurnr. 
576055

Verhuurnr. 
551010

Eventueel te combineren met lichtmast

Meerdere camera’s draadloos onderling 
te koppelen

Eventueel te plaatsen door Collé

Te combineren met bouwhekzeilen (deze locatie is beveiligd)

Deze beveiligingsmasten bieden wij ook te koop aan in de Benelux en Duitsland.  
Voor meer info, neem contact op met onze sales afdeling via sales@colle.eu

COLLÉ ONTZORGT 
Voor elk project, object en evenement biedt Collé 
Security Services een beveiligingspakket op maat

Via app te volgen 

Plug & Play: eenvoudig te bevestigen
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Hoofdkantoor

Stelen wordt zinloos

SCAN ME

Kijk op colle.eu/securityservices

Protect, Detect, Trace.



PROTECT
DETECT 

TRACE
COLLÉ SECURITY SERVICES
 
Collé Security Services is dé totaalaanbieder voor tijdelijke beveiliging van machines 
en materieel. Wij bieden onze klanten een one-stop supply voor alle professionele 
beveiligingsoplossingen, voor zowel kleine als grote projecten en evenementen. 
 
Collé Security Services maakt deel uit van Collé Rental & Sales. Daarmee speelt Collé in 
op de groeiende vraag naar beveiligingsoplossingen, met uitstekende service, deskundig 
advies en een passende oplossing voor elke branche. Benieuwd naar de mogelijkheden? 

Ga naar colle.eu/securityservices voor meer informatie.  

VOOR ELK PROJECT EEN BEVEILIGINGSOPLOSSING

BOUW INFRA

EVENEMENTEN / CROWD CONTROL

ENERGIE OVERHEDEN

INDUSTRIE & PETROCHEMIE

Hoogwaardige real-time beelden

Beelden zijn in hoge resolutie terug te kijken

Beelden te monitoren op alle devices

Automatische bewegingsdetectie

Installatie volgens AVG voorschriften

Camera en luidspreker te bedienen via app 

Optionele meldkamer service (PAC1)

Unieke app geeft u 24/7 live 
beelden op de beveiligde locaties

COLLÉ ONTZORGT

Collé is een totaalontzorger voor elk project en evenement en biedt naast haar gebrui-
kelijke beveiligingsoplossingen ook tal van andere diensten, zoals het inrichten van tijdelijke 
stroomvoorziening volgens stroomschema, verlichting, bouwhekken, tijdelijke huisvesting 
en trainingen eventueel op locatie.

PROFESSIONEEL ADVIES VOOR AL UW 
BEVEILIGINGSVRAAGSTUKKEN

Tijdelijke voorziening
Inrichting van volledige 

stroom- en nuts-
voorzieningen

Verhuur 
Rental shop: inrichting 
van tijdelijke verhuur-

locaties on-site

Safety & Training 
Opleidingstrajecten, 
eventueel op locatie

Projecten 
Volledige inrichting van uw 

bouwplaats adhv. bouw-
plaatstekening op maatCollé biedt haar klanten deskundig advies op het gebied van planning, montage, demontage 

en service. Onze ervaren adviseurs stellen een kostenefficiënt beveiligingsplan voor u samen 
dat perfect past bij uw benodigdheden en wensen. Een advies op maat, van ontwerp van het 
beveiligingsplan, de levering van het materieel, tot de uitvoering en installatie op locatie.

Wind- en zonneparken Openbare terreinen

Industriegebieden Evenementenlocaties

Bouwlocaties Grond-, weg-, en waterbouw ALLES-IN-1-SERVICE 
Collé zorgt voor een vlekkeloze voortgang van uw 
project, zonder onaangename verrassingen

Kijk op colle.eu/securityservices

Real-time bewegingsdetectie

GPS-tracking devices

Diefstal en schade  
voorkomen

Efficiënte 24/7-beveiliging

High-end camerasystemen (Axis) 

Alles in eigen hand

Deskundig advies, montage 
en service

One stop supply voor beveiliging

UITGEBREID BEVEILIGINGSAANBOD
Collé is full-service supplier van alle benodigde apparatuur en diensten voor het 
beveiligen van materieel en personen tijdens een bouwproject of evenementen. 
Collé Security Services biedt een uitgebreid beveiligingsaanbod van o.a. mobiele 
beveiligingsmasten, camerasystemen, bewegingsdetectie en trackingdevices 
voor machines en materieel, alsook een uitgewerkt beveiligingsplan voor grote 
bouwplaatsen.

UW LOCATIE 24/7 BEVEILIGD
Als de beveiliging van uw project continu op orde is, verkleint u de kans op schade 
door vandalisme of (poging tot) inbraak. Onze hoogwaardige camerasystemen 
(Axis) zorgen ervoor dat elk hoekje van uw bouwplaats of terrein beveiligd is. Collé 
beschermt uw bouwplaats en eventlocatie dag en nacht, van toegangscontrole 
tot cameratoezicht. Wij zorgen voor 24/7 beveiliging van uw locatie, machines en 
materieel, zodat onbevoegde personen het terrein niet kunnen betreden en geen 
enkele verdachte situatie over het hoofd gezien wordt.

KOSTENBESPAREND & EFFICIËNT
Met de apparatuur en services van Collé Security Services kan diefstal, vandalisme 
en vernieling worden voorkomen. Zo bespaart u naast de directe en indirecte 
kosten van deze ongewenste activiteiten ook de gevolgschade zoals vertragingen 
in uw bouwproject. Via ons camerasysteem wordt het aantal loze meldingen 
gereduceerd met minder oproepkosten als gevolg. Daarnaast kan de KIWA 3 
certificering zelfs een positieve impact hebben op de verzekeringspremies met een 
verlaging van uw eigen risico als gevolg.


