Heras beveiligt en monitort
tientallen onbemande
locaties in afgelegen gebied
Heras realiseerde voor een Nederlands bedrijf de beveiliging

vertraagd worden. Op basis van deze eisen, adviseerde Heras

van tientallen onbemande locaties door een barrière te

een passende oplossing die voldoet aan de hoogste eisen op het

ontwikkelen die ontmoedigt, vertraagt en beveiligingsrisico’s

gebied van security.

op tijd detecteert. Dankzij de securitycamera’s van Sony
kunnen mogelijke risico’s nu bovendien op afstand worden

Zicht op iedere beweging

gemonitord en direct geverifieerd. Zo voldoet het bedrijf aan

Heras creëerde op iedere locatie een beveiligde barrière

de hoogste standaard op het gebied van perimeter protection.

rondom de perimeter. De oplossing bestaat uit een binnen- én

Hoogst mogelijke security nodig
Veel van de locaties liggen in afgelegen buitengebieden en zijn
vaak onbemand. Daarom is het van belang dat het bedrijf op
afstand snel beveiligingsrisico’s kan signaleren, zicht krijgt op

buitenhek van drie meter hoog, met daar tussenin een vrije

“Slimme radars detecteren beweging, zowel
binnen de zone als ver boven de hekken.”

wat er aan de hand is en direct de juiste acties kan ondernemen.

zone van vijf meter. Harrie van Heeswijk, Solutions Manager bij

Ongeautoriseerde personen moeten bovendien ontmoedigd

Heras: “Het buitenhek is ingegraven en voorzien van detectie en

worden om het terrein te betreden. Mochten indringers toch de

radars in de vrije zone. In de zone staan bovendien om de

barrière willen doorbreken, dan moeten ze zo veel mogelijk

tachtig meter palen met daarop vaste camera’s en op specifieke

Product Info Sony SNC-VB640
Product info Sony SNC-ER585

Deze veelzijdige, eenvoudig te installeren vaste netwerk
camera biedt Full HD-beeldkwaliteit voor een breed scala

Sony SNC-ER585 is de ideale bewakingsoplossing voor

aan indoor beveiligings- en bewakingstoepassingen.

buiten, met IP66 (waterdicht) en IK10 (schokbestendig),

De SNC-VB640 maakt heldere Full HD-beelden met

waardoor het ideaal is voor zware buitenomgevingen.

weinig ruis, zelfs in uitdagende omgevingen met weinig

Deze domecamera levert 1080p Full HD-beeldkwaliteit

licht, zoals slecht verlichte parkeerterreinen. De gevoelige

van hoge kwaliteit over een breed gezichtsveld met zijn

1 / 2.8-inch Exmor R CMOS-beeldsensor wordt

uitstekende pan-, kantel- en zoommogelijkheden. Zijn

gecombineerd met XDNR-verwerking, verbetert de

panning kenmerkt hoge snelheids 360 graden eindeloze

prestaties bij weinig licht en bereikt een minimale

omwenteling. Ideaal voor bedrijfskritieke bewaking.

belichting van 0,006 lux (30 IRE) in de kleurmodus.

plaatsen dome-camera’s. Iedere camera heeft zicht op een

Volledige ondersteuning

andere camerapaal die verderop staat. Daardoor is de volledige

Het onderhoud aan de beveiligde perimeter, het security

zone altijd in beeld en zijn er geen dode hoeken. Dat maakt het

managementsysteem en de camera’s neemt Heras volledig uit

mogelijk om de volledige zone op afstand te monitoren via een

handen. Harrie van Heeswijk: “Dankzij onze heldere afspraken

securitymanagementplatform. Zodra het systeem beweging

en een vast tarief weet het bedrijf precies waar ze aan toe is.

detecteert, brengt het platform direct het incident in beeld.

Materialen worden regelmatig gecontroleerd en preventief

Informatie hoeft dus niet opgehaald te worden door de

vervangen na een aantal jaar. En door het securitymanagement

organisatie, maar we brengen relevante informatie direct naar

systeem hoeft het bedrijf niet talloze camera’s voortdurend in

de juiste persoon.”

de gaten te houden, maar brengen we relevante informatie

“Op afstand kunnen ze verifiëren of de camera
een medewerker of een indringer detecteert.”

direct naar ze toe. Op die manier wordt het bedrijf optimaal
ondersteund op het gebied van security en besparen ze kosten
door beveiligingsrisico’s buiten de deur te houden.”

Kleurenbeeld in het donker

Experts in perimeter protection

Een van de grootste uitdagingen op de locaties is het gebrek

Een effectieve perimeter protection oplossing is een oplossing

aan licht, omdat het bedrijf volgens de wet lichtvervuiling

die aansluit op de beveiligingsbehoeften van onze klanten.

moet tegengaan. De beveiligingscamera’s in de zones moeten

Fysieke perimeter protection laat zich het best omschrijven

daarom zelfs in de meest donkere nacht goed beeld kunnen

als systemen en technologieën die zijn ontworpen om

geven. Via een nauwkeurige selectieprocedure, waar ook de

mensen en middelen te beschermen binnen een afgebakend

klant bij betrokken was, werd de meest geschikte leverancier

gebied. Het is een combinatie van hekwerk, toegang &

gekozen. De camera van Sony kwam als beste naar voren,

controle en detectie. Hieraan kunnen andere technologieën en

door de hoge beeldkwaliteit in diverse omstandigheden en de

producten worden toegevoegd om de effectiviteit van de

lage total cost of ownership. Harrie van Heeswijk: “Sony levert

totaaloplossing te vergroten. De essentie van perimeter

pure kwaliteit. De camera’s vallen nooit uit. In zes jaar tijd

protection verandert echter nooit – je bouwt een barrière,

hebben we slechts één van de ruim tweehonderd camera’s

controleert de toegang en signaleert wanneer jouw

moeten vervangen. Iedere locatie beschikt nu over extreem

beveiligingsmaatregelen worden geschonden.

lichtgevoelige Full HD-camera’s met infrarood. Bovendien zijn
we flexibel om per zone het juiste objectief te kiezen voor

Meer weten over wat Heras voor u kan betekenen?

optimaal beeld. Zo kan het bedrijf op afstand verifiëren of een

Maak dan een afspraak met een van onze experts:

medewerker of een indringer zich rond de perimeter begeeft.”

+31 88 274 0255 of mail naar advies@heras.nl.
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