Security, solutions & service

Een veilig gevoel.
Voor alles wat je dierbaar is.

Beveiliging op maat.
Je hebt veel dingen lief in je leven. Je gezin, jouw (t)huis of je eigen bedrijf zijn slechts
enkele fundamentele voorbeelden. Voor dit alles wil je altijd en overal de beste
bescherming. Terecht, en precies daarbij kan Chubb je helpen. Bij Chubb hebben
we ook al heel wat levenservaring, waardoor we weten wat echt belangrijk is. Branden/of inbraakbeveiliging in je woning of bedrijf? In overleg met jou stelt ons team van
professionals alles samen op jouw maat. Vanaf dan sta je rechtstreeks in contact
met onze alarmcentrale die direct actie onderneemt na een alarm.

Inbraakalarm
Een inbraakalarm detecteert en signaleert in een
vroeg stadium een inbraak (of poging). Na een alarm
contacteert de alarmcentrale direct de door u opgegeven
contactpersoon. Indien nodig verwittigen ze ook meteen
de hulpdiensten.
Zo kan u de schade zoveel mogelijk beperken.
Onze alarmsystemen gaan verder dan de traditionele
beveiliging. We integreren ze volledig in uw
dagelijks leven. Zo kan uw kind bijvoorbeeld
wanneer het thuiskomt van school een code
ingeven of een badge aanbieden. Automatisch
ontvangt u als ouder een bericht dat uw kind veilig
en wel thuis kwam.* Al onze alarminstallaties worden
volgens de Incert-norm geïnstalleerd.

Een betrouwbaar systeem,
waarvan de meeste producten
beschikbaar zijn in bedrade
of draadloze versie.
Bewegingsdetector
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Camerabewaking
Met camerabewaking weet u steeds wat er gaande
is of gebeurde. U kan incidenten vastleggen en
de beelden bekijken op uw smartphone of tablet.
Indien nodig zal de alarmcentrale direct de hulpdiensten
waarschuwen en de beelden naar hen doorsturen.* Afhankelijk van
de situatie kan u kiezen voor HD camera’s of voor zeer gedetailleerde beelden bieden
IP camera’s een oplossing met een resolutie die tot vier keer hoger ligt dan de klassieke
analoge camera’s. Overdag leveren de camera’s scherpe kleurenbeelden.
’s Nachts schakelen de camera’s automatisch over naar zwart-witmodus om een
goede beeldkwaliteit in het donker te leveren.

Toegangscontrole
Met een toegangscontrolesysteem beheert u wie er waar en wanneer toegang heeft in
een bepaalde zone. De toegangscontrolesystemen kunnen we bijvoorbeeld koppelen aan
een tijdsregistratie- of parkeerbeheersysteem. Door het intoetsen van een code op het
klavier, of het gebruik van een geprogrammeerde badge, kan u controleren aan wie u
toegang geeft en aan wie niet.

Branddetectie
Brand kan aanzienlijke schade veroorzaken. De meeste branden beginnen met een
smeulende brandhaard die rookdetectors makkelijk kunnen detecteren. Een kleine
extra investering in rookdetectors beschermt u tegen levensbedreigende risico’s.
De rookdetectors monteren we op plaatsen waar uw systeem zo vroeg mogelijk een
eventuele brandhaard kan ontdekken.
* Een performante internet- / wifi- of telefoonaansluiting is noodzakelijk en valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Monitoring
De meldkamers
met wie wij
samenwerken
zijn erkend door het
Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Incert. De medewerkers zijn
permanent opgeleide professionals die precies
weten welke actie te ondernemen als er een melding
binnenkomt. Wanneer ze een melding krijgen van een
inbraak, brand of andere gevaarlijke situatie, alarmeren
ze onmiddellijk de gepaste interventiediensten en/of de
door u opgegeven contactpersonen. Wij voorzien hen van de
relevante informatie voor een snelle tussenkomst.
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Onderhoud en interventies
Uw installatie is in goede handen bij ons team van
ervaren technici, verspreid over heel België. Bij een
dringende storing buiten de kantooruren komt onze
technische wachtdienst in actie. Om de betrouwbaarheid
en continuïteit te waarborgen, moet u uw alarmsysteem
periodiek laten controleren, preventief onderhouden en de telefoon- /
internetverbinding regelmatig testen. Eventuele storingen moeten zo snel
mogelijk verholpen worden. Zo bent u zeker dat u, in geval van nood, op de
goede werking van uw alarmsysteem kan vertrouwen.
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Expertise sinds 1911 in België
Gratis risicoanalyse
Beveiliging op maat
In harmonie met uw interieur
Eenvoudig te gebruiken
Geïntegreerde oplossingen
Service 24/7
Een team van technici over heel België
Specialisten voor technische bijstand (alarm en camera)
Monitoring & interventie na alarm
Incert-gecertifieerd

Meer informatie of vrijblijvend advies

Neem contact op met ons of mail uw aanvraag door:
02 717 01 23 of
info@chubb.be
Ruim 100 jaar ervaring
Chubb Security Systems is de afgelopen 100 jaar uitgegroeid tot één van de grootste en meest toonaangevende bedrijven in de beveiliging. Wij bieden hoogwaardige dienstverlening op het gebied van beveiligingsoplossingen zoals inbraakalarm, camerabewaking,
toegangscontrole, parlofonie, branddetectie en blussystemen.
Door onze jarenlange ervaring en het bewezen succes bij meer dan 30.000 installaties weten we als geen ander dat elke situatie
anders is, met unieke beveiligingsproblemen. Herkennen en beheersen van veiligheidsrisico’s spelen bij het adviseren van de juiste
beveiligingsoplossing een belangrijke rol. Het vereist gespecialiseerde kennis, ervaring en geavanceerde technologie. Chubb heeft
de specialisatie in huis om u de optimale beveiligingsoplossing te bieden.
Chubb Security Systems heeft de INCERT-certificatie met erkenningsnummer A-0028b: kwaliteitsmerk voor producten en diensten
met betrekking tot elektronische beveiliging tegen inbraak.
Chubb Security Systems maakt deel uit van United Technologies Corporation (UTC). Met ruim 200.000 medewerkers stellen zij alles
in het werk om klantgerichte, vooraanstaande technologieën, producten en diensten te ontwikkelen op gebied van elektronischeen brandbeveiliging (Chubb, Interlogic, Lenel, Kidde,…), liften (OTIS), airconditioning (Carrier), vliegtuigmotoren (Pratt & Whitney) en
lucht- en ruimtevaart (UTC Aerospace Systems). UTC is actief in meer dan 25 landen en bedient ruim 1 miljoen klanten.

BVBA Chubb Security Systems
A. Gossetlaan 28A • 1702 Dilbeek
T +32 2 717 01 23 • F +32 2 717 01 24
info@chubb.be

A-0028b

ISO 9001

B-9154 - FD
B-9154 - EX - G
B-9154 - EX - H

RPR Brussel BE 0421 095 014 - Reg. aann. 04 28 0 3 - Beveiligingsonderneming: 20 0240 20
Verantwoordelijke uitgever: Philip De Coninck - BVBA Chubb Security Systems - A. Gossetlaan 28A - 1702 Dilbeek

Wilt u van gedachten wisselen over de beveiliging van uw eigendom?
Of vraagt u zich af of uw geïnstalleerd beveiligingssysteem nog up-to-date is?
Vraag dan een gesprek aan met één van onze adviseurs. Zij komen gratis een risicoanalyse van uw eigendom
maken en bezorgen u een vrijblijvende offerte rekening houdend met uw wensen, behoeften en budget.

