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Huuralarm - bouwbeveiliging
De tijd dat een bouwproject gerealiseerd kon worden zonder hekken, sloten en
beveiliging ligt ver achter ons. Momenteel is bouwplaatsbeveiliging onmisbaar om
uw projecten succesvol te laten verlopen. Huuralarm heeft een mobiel alarmsysteem
ontwikkeld om vernieling en diefstal in de bouw te minimaliseren.
Huuralarm levert een beveiligingsconcept toepasbaar in alle sta-

een sms naar het systeem te zenden. Alle meldingen tussen 6.00

dia van de bouw. In het ketenpark, op het buitenterrein en vlak

uur en 20.00 uur monitoren we om kostbare onnodige alarm-

voor de oplevering wanneer de grootste risico’s ontstaan. Het

opvolgingen te voorkomen. Bovendien blijven we zo ook goed

is een onafhankelijk draadloos alarmsysteem in een opvallende

op de hoogte.

verplaatsbare rolcontainer.
We kennen de omstandigheden op de bouwplaats. Met deze
Iedere locatie is voor ons een nieuwe uitdaging. Met minimale

kennis zijn onze systemen ontwikkeld. Hierdoor zijn ze simpel en

inzet van middelen optimaliseren we de beveiliging. We onder-

effectief. Daarnaast weten we dat de bouwplaats van vandaag

houden wekelijks contact met de uitvoerder en we komen regel-

niet de bouwplaats van morgen is. Onze systemen zijn mobiel en

matig langs. Deze persoonlijke aanpak werkt. Door een goede

snel aangepast aan de dagelijks veranderende omstandigheden

samenwerking tussen de uitvoerder, Huuralarm, de meldkamer

op uw project.

en de surveillancediensten kunnen we altijd de juiste middelen inzetten. Huuralarm voorkomt op deze manier vervelende
situaties.
Het beveiligingsconcept van Huuralarm werkt drieledig:
1.

Waarschuwing door borden, stickers en een opvallende
rode Huuralarm Bak.

2.

Een geluidssignaal waardoor indringers weten dat ze zijn
waargenomen.

3.

Alarmopvolging door een beveiligingsdienst.

Samen met de uitvoerder weten we wat er speelt en welke uitdagingen er zijn. We zien aan de rapportages van de meldkamer
welke situaties zich voordoen en lossen deze met de uitvoerder
op. Op deze manier behouden we samen de controle over de
bouwplaats.
Huuralarm is volledig zelfstandig,
beschikt over een eigen stroombron
(accu) en heeft de mogelijkheid
om met de meldkamer te communiceren. Het aan- en uitschakelen
kan op verschillende manieren. U
schakelt zelf met het (RFID) pasje
of het systeem schakelt automatisch
op afgesproken tijden. Incidenteel
kunnen wij voor u schakelen door
HUURALARM KEET

HUURALARM BAK
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Ketenpark beveiliging
Met Huuralarm Keet kunnen we vanaf het allereerste begin van het project
zorgen voor beveiliging in uw keten, containers, nissenhut en werkplaats.
Huuralarm Keet is een centrale alarmkast in combinatie met bewegingsmelders.

bouwbeveiliging
huizenbeveiliging
tijdelijke beveiliging
evenementenbeveiliging
camerabeveiliging

De felgekleurde alarmkast wordt in de uitvoerderskeet geplaatst,

verbeveiliging in de woningen. De draadloze communicatie met

terwijl de omliggende objecten van draadloze infrarood bewe-

bewegingsmelders zorgt voor lage montagekosten en is zeer

gingsmelders worden voorzien. Bij het signaleren van bewegin-

flexibel. Dit is een groot voordeel als bijvoorbeeld uw containers

gen wordt direct een melding gestuurd naar de onafhankelijke

met de opleveringen mee over het terrein verplaatsen.

meldkamer. Deze onderneemt vervolgens actie. Op de bouwplaats is ondertussen een duidelijke sirene hoorbaar.
Huuralarm Keet is aangesloten op de netspanning. In geval van
stroomuitval kan teruggevallen worden op een back-up accu
waarop nog enkele dagen gewerkt kan worden.
Het communiceren met de meldkamer gaat middels GSM-GPRS.
Hierdoor zijn we niet afhankelijk van telefoonlijnen en stroomvoorziening. Door zijn geringe afmeting (31 x 24 x 14 cm) neemt
de alarmkast zeer weinig ruimte in. Het aan-en uitschakelen gebeurt ook hier met een handig RFID pasje (of op afstand).
Als uw project vordert is Huuralarm Keet (draadloos) uit te breiden naar het buitenterrein of in het opleverstadium naar de ople-
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Bouwterrein beveiliging
Een uitdaging voor Huuralarm was het beveiligen van het buitenterrein op de bouwplaats.
Tal van elementen kunnen hier van invloed zijn op de werking van het systeem. Rondwaaiende stukken plastic en isolatiemateriaal zijn omstandigheden waar rekening mee
gehouden moet worden. Daarnaast hebben we een dagelijks veranderende omgeving.

Wij hebben gekozen voor signalering met dubbel werkende
bewegingsmelders (infrarood en radar detectie). Dit sluit foutmeldingen nagenoeg uit. Daarnaast werken deze melders op een
accu die, gedurende de dag, door een zonnecel weer wordt opgeladen. De bewegingsmelders zijn draadloos, dus volledig vrij
van kabels in te zetten op het terrein. Soms gemonteerd op een
gemakkelijk verplaatsbare Huuralarm Bak en soms gemonteerd
aan de steiger of een paal.
Toekomstige bewoners, spelende kinderen en criminelen laten
zich niet tegenhouden door hekken. Met de Huuralarm terreinbeveiliging zijn we echter wel in staat ze te signaleren en vervolgens actie te ondernemen. Het inzetten van sirenes om indringers
duidelijk te maken dat ze zijn waargenomen, is meestal noodzakelijk.

Flexibel

Risico beveiliging
Bijvoorbeeld op het moment dat u

Leveranciers van bouwmaterialen houden vaak geen rekening

met koper en lood gaat werken. We

met de beveiliging rond het werk. Lukraak geplaatste pallets met

kunnen met onze bewegingsmelders

bakstenen, een paar kuub zand, een container, allemaal versto-

gemonteerd aan de steiger, zeer

ren ze de werking van de beveiliging. Op dat moment verplaatst

effectief beveiligen. Directe beveili-

u de Bak met bewegingsmelders een paar meter om deze obsta-

ging daar waar de risico’s het grootst

kels te omzeilen. De locatie is weer beveiligd.

zijn, ondersteund met een sirene.

Ingang beveiliging

Voordelen

Door uw ingangen te beveiligen met onze bewegingsmelders

De beveiliging is snel geplaatst. Op het moment dat uw terrein

kunt u er zeker van zijn dat de belangrijkste wegen om uw kost-

verandert dan verandert (u) het systeem mee. Hierdoor blijft uw

bare materialen te ontvreemden zijn beveiligd. Daarnaast schrikt

beveiliging optimaal. Door gebruik van draadloze detectoren

de opvallende rode bak potentiële indringers af.

zijn de kosten van de aanpassingen minimaal.
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Opleverbeveiliging
Vlak voor de oplevering worden de ketels, de keukens en het sanitair geplaatst.
Kostbare onderdelen die regelmatig van de bouwplaats verdwijnen. Voor de beveiliging van deze fase van de bouw hebben we een alarmsysteem in een rolcontainer
gemaakt.
Huuralarm Bak

bouwbeveiliging

We plaatsen de Bak strategisch in één van de woningen en
plaatsen in de omliggende woningen bewegingsmelders. De
bewegingsmelders staan draadloos met de Bak in verbinding. Zo
kunnen we meerdere woningen beveiligen met één Huuralarm

huizenbeveiliging

Bak. Bij oplevering kunnen de Bak en de bewegingsmelders
verplaatst worden naar de volgende woningen. Dit kan de uitvoerder zelf doen of Huuralarm verzorgt dit voor u. De Bak is
uitgerust met een accu waarop twee tot drie maanden gewerkt

tijdelijke beveiliging

kan worden. Meldingen worden doorgegeven aan de meldkamer met het GSM-GPRS netwerk. Huuralarm Bak werkt dus volledig zelfstandig.

evenementenbeveiliging

Appartementen en utiliteitsbouw
Bij appartementen en utiliteitsbouw is het beveiligen van de entree en de (nood)trappen vaak voldoende. Na oplevering ver-

camerabeveiliging

plaatsen de bewegingsmelders van de entree en de trappen
naar de woningen of ruimtes die nog niet zijn opgeleverd. Het
aan- en uitschakelen gebeurt met een (RFID) pasje (geen codes
onthouden) of op afstand. Huuralarm Bak is bouwplaatsproof
en kan tegen een stootje. Daarnaast is hij gemakkelijk verplaatsbaar en staat dus nooit in de weg. Huuralarm brengt rondom
de beveiligde objecten altijd duidelijke waarschuwingsborden
en stickers aan.
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Kabelbeveiliging
Stroomkabels zijn de meest gestolen artikelen van de bouwplaats. Zonder stroom
doen we niet meer zo veel in de bouw. Met onze dubbel werkende bewegingsmelders
gemonteerd op een Huuralarm Bak kunnen we, heel gericht, daar waar de risico’s het
grootst zijn, beveiliging bieden.
De kraankabel is vaak de meest kwetsbare kabel op uw bouwplaats. Indien deze wordt weggenomen staan u en uw mannen
wel een paar uur stil. Toch is het grootste gedeelte van deze
kabel goed te beveiligen. Door een Huuralarm Bak naast de
kabel te zetten worden bezoekers van deze plek waargenomen
nog voordat ze hun slag kunnen slaan. Er is een duidelijk geluidssignaal te horen en alarmopvolging kan worden aangestuurd.
Deze werkwijze kan natuurlijk ook bij andere belangrijke kabels
worden toegepast.

Meldkamer
Huuralarm werkt met een onafhankelijke meldkamer. Door professionele centralisten worden de meldingen afgehandeld. Zoals
met u afgesproken, worden meldingen doorgegeven aan Huuralarm (voor verificatie bij uw contact persoon), of direct aan een
surveillance dienst. De meldkamer volgt in geval van alarmopvolging de verrichtingen van de surveillant tot de locatie weer veilig
is en afgemeld wordt. Bij calamiteiten wordt u door Huuralarm
zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

Alarmopvolging
Wij werken samen met professionele beveiligers. De surveillanten beschikken over de modernste communicatie en navigatiesystemen om hun taak ook onder moeilijke omstandigheden uit
te voeren. Bij de eerste ingebruikname van uw beveiliging betrekken we de surveillanten actief, zodat ze op de hoogte zijn
van de omstandigheden en aandachtspunten op uw bouwplaats.
Vervolgens houden wij hen op de hoogte van de voortgang van
uw project.

Uw voordeel

Ons voordeel
Flexibele inzet.

Modulair uitbreidbaar.

Gedurende de voortgang van uw project blijven wij persoonlijk

Onafhankelijke werking.

Huur, dus geen investering.

betrokken bij uw bouwplaats. We onderhouden zonodig dage-

Geringe plaatsingskosten.

Draadloos.

lijks contact met de uitvoerder. We denken met u mee en komen

Persoonlijke aandacht.

Zelf verplaatsbaar.

met voorstellen voor aanpassingen of uitbreidingen als deze

Meldkamer en opvolging.

24/7 (technische) dienstverlening.

noodzakelijk zijn. We zien alle meldingen van uw systeem en

We kennen uw locatie.

kijken zo over uw schouder mee.
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ProSat Security BV is een jong bedrijf dat met een frisse blik uitdagingen aan-

huizenbeveiligin

gaat in de beveiligingsbranche. Van auto’s tot boten en van huizen tot bouwplaat-

sen. Met name de oplossingsgerichte aanpak waarbij de klant centraal staat en
niet de technische mogelijkheden, hebben al tot de ontwikkeling van meerdere
innovatieve producten geleid.

P R O S AT S E C U R I T Y:

B E V E I L I G I N G VO O R ...

Door de ProMek alarmkoppelingen voor de voertuigbranche, de Pro-ID RFID
identificatiesystemen en de Driftdetector voor de vaartuigbranche heeft ProSat
veel ervaring opgedaan in de ontwikkeling van componenten met een zeer laag
stroomverbruik.

VAARTUIGEN

Dit heeft eind 2006 geleid tot de ontwikkeling van de volledig zelfstandig

tijdelijke beveilig

werkende Huuralarm Bak die met name door het lage stroomverbruik zeer mobiel
en succesvol is gebleken.

Huuralarm.nl wordt door ProSat Security Nederland BV geëxploiteerd.

ProSat Security Nederland BV
Huuralarm.nl

TRANSPORTVOERTUIGEN

MOTOREN

evenementenbe
PERSONENAUTO’S

Telefoon nummer: +31 (0) 71 531 63 51
E-mail:

BOUWBEVEILIGING

info@huuralarm.nl
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