Wat waarde heeft verdient
bescherming

security systems

Beveiliging begint met communicatie
volgens HTR security systems
Een doordacht ontwerp op basis van beproefde A-merk componenten. Partners die de lat hoog leggen, voor zichzelf en voor elkaar. Medewerkers die betrokkenheid en motivatie combineren met gedegen kennis
en ruime ervaring. Die combinatie van factoren heeft HTR security systems

24-uurs
storingsdienst
zorgt voor extra
zekerheid

gemaakt tot een van de meest betrouwbare installateurs van beveiligingssystemen.

Met maatwerk berekend op de toekomt
Een zorgvuldige inventarisatie van uw wensen en eisen gecombineerd met een grondige

Beveiliging en controle
HTR security systems ontwerpt, levert en installeert complete oplossingen
voor onder meer inbraak- en brandbeveiliging, toegangscontrole, eventueel
in combinatie met tijdsregistratie en cameratoezicht voor (proces)bewaking.

Erkend beveiligingsbedrijf
HTR security systems is een KIWA NCP-erkend beveiligingsbedrijf. KIWA NCP controleert
of een bedrijf aan de juiste eisen voldoet. Dit betekent dat u bij een KIWA NCP-erkend
bedrijf altijd zeker weet dat u optimale veiligheid en kwaliteit mag verwachten.

risico- en locatieanalyse legt de basis voor een betrouwbaar systeem dat berekend is op
de toekomst. Ook voor after sales service en onderhoud kunt u blijvend op HTR security
systems rekenen. Onze 24-uursstoringsdienst biedt u permanent zekerheid.

Van advies tot oplevering en services

Gecertificeerd:
Aangesloten bij:

HTR security systems adviseert en ontwerpt, levert alle componenten en installeert deze,
biedt alle vormen van service en onderhoud en staat 24 uur per dag, zeven dagen per
week voor u klaar om problemen op te lossen en eventuele storingen snel en professioneel te verhelpen.
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HTR security systems is uw partner in advies
en ontwerp, levering en installatie, service en
onderhoud, 24-uursstoringsdienst op het

Meer dan 20 jaar ervaring

gebied van:

In 1994 is HTR gestart als bedrijf voor beveiligingsinstallaties met als doel een middelgrote professionele organisatie te worden met ongeveer

25 medewerkers gespecialiseerd in hoofdzakelijk beveiligingsoplossingen voor particulieren, het MKB, zorginstellingen, onderwijs en gemeenten.
Onze medewerkers zijn zeer goed opgeleid, vakvolwassen en nemen verantwoording voor hun functie binnen de organisatie. Om het verschil te kunnen
maken met onze concurrentie is “gekwalificeerd” personeel een kernwoord.

Onze specialiteit is het op uiterst vakkundige en plezierige wijze adviseren van onze klanten op het gebied van inbraakmeldsystemen, camerasystemen,
brandmeld-/ontruimingssystemen en veilig wonen in een maatschappij met een groeiende behoefte aan meer veiligheid. Wij gebruiken de nieuwste

• INBRAAKMELDSYSTEMEN
• BRANDMELDSYSTEMEN
• MELDKAMERDIENSTEN
• CAMERASYSTEMEN
• TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN

technieken en systemen om uiterst betrouwbare technische systemen te installeren door sympathieke en vakkundige medewerkers. Op de gebruiker

• ZORGSYSTEMEN

in combinatie met alarmopvolging.

• SERVICE/ONDERHOUD (CONTRACTEN)

afgestemde service- en onderhoudsdiensten borgen vele jaren betrouwbare veiligheid voor onze klanten, al dan niet

• GASBLUSSYSTEMEN

BEVEILIGING
INBRAAKBEVEILIGING

Effectieve inbraakbeveiliging is niet uitsluitend een kwestie van techniek. Bij HTR security systems nemen wij
daarom ook organisatorische en bouwkundige voorzieningen in ons advies mee. Een advies dat volledig is afgestemd
op de specifieke risico’s die mensen, bedrijven, organisaties en gebouwen lopen. Elektronische maatregelen zorgen
ervoor dat inbraakpogingen worden gedetecteerd, geregistreerd en gemeld.
Voor de coördinatie van alarmmeldingen en de opvolging daarvan werken wij samen met moderne meldkamers.
Doormelding in eigen beheer behoort door de huidige technieken ook tot de mogelijkheden. Wij verzorgen ondermeer systemen voor ruimtelijke detectoren, anti-maskeersensoren, glas- en trildetectie, terreinbeveiliging en
deurstandsignalering: van kleinschalige tot complex en omvangrijke projecten.

BRANDBEVEILIGING

In het algemeen wordt in een gebouw een brandmeld-/ontruimingsinstallatie aangebracht vanwege 2 redenen:

1. Wettelijk vereist:

De eigenaar van een gebouw is volgens de wet zorgplicht verantwoordelijk voor de veiligheid van mensen in het
gebouw en is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tekortkomingen/gebreken in de wettelijk
vereiste veiligheidsvoorzieningen. Het is voor een eigenaar dus van groot belang dat wettelijk vereiste installaties
(aantoonbaar) voldoen aan de regelgeving voor wat betreft omvang, kwaliteit en staat van onderhoud.

2. Schadebeperking:

Brand is één van de grootste catastrofes die een onderneming of een organisatie kan overkomen. Statistieken wijzen
uit dat veel ondernemingen welke door een brand zijn getroffen uiteindelijk ten onder gaan aan de gevolgen van de
brand. Het tijdig detecteren van een beginnende brand en het alarmeren van de interne (BHV) en externe organisatie
(brandweer) kan in veel gevallen mensenlevens redden en grote (gevolg)schade voorkomen.
Waarom een brandmeld-/ontruimingsinstallatie van HTR security systems: Om een betrouwbare, goed werkende
brandmeldinstallatie te ontwerpen en te realiseren is een gedegen kennis van regelgeving, relevante normen en
producten noodzakelijk.

Wat kan HTR security systems voor u betekenen?

HTR security systems levert al jaren brandmeldsystemen voor industriële bedrijven, winkelbedrijven, ziekenhuizen, logiesgebouwen, kantoren en zorginstellingen. Hierbij is één van onze belangrijkste uitgangspunten het leveren van een kwalitatief goede installatie voor een reële prijs. Indien gewenst kunnen we ook een Programma Van Eisen (PVE) voor u opstellen.

Meer weten? Neem contact op. Wij beginnen hierbij altijd met een risicoanalyse en daarbij nemen wij zaken in
beschouwing zoals:
• De geldende regelgeving van de overheid (Bouwbesluit)
• Eventuele eisen welke door de verzekeraar worden gesteld aan de installatie
• De omvang van het pand, de activiteiten welke in het gebouw plaatsvinden, de zelfredzaamheid van personen en
eventuele gevolgen voor het milieu en omliggende panden.
• Indien gewenst kan HTR security systems in nauw overleg met eisende partijen een Programma van Eisen opstellen
(PVE) dat voldoet aan de geldende regelgeving en normen (o.a. NEN 2535, NEN 2575).

CAMERASYSTEMEN

Camerasystemen observeren en registreren 24 uur per dag, 7 dagen per week. Op deze manier kunt u dus altijd
en overal uw eigendommen in de gaten houden. Wij leveren, plaatsen en onderhouden zowel traditionele als IPcamerabewakingssystemen. Van stand alone tot geïntegreerd in uw netwerk en altijd gebaseerd op een gedegen advies
op maat. Ons assortiment omvat het complete productenpakket van camera’s, digitale recorders, videoservers en alle
daarmee samenhangende randapparatuur. Dit alles uiteraard van de hoge kwaliteit die u van HTR security systems
gewend bent.

GASBLUSSYSTEMEN

Steeds vaker is alleen het detecteren van een brand niet voldoende, en moet er ook meteen geblust worden. De
brand wordt namelijk minder snel gemeld, omdat verplichte doormeldingen naar de brandweer vanuit de regel
geving worden gereduceerd. De Penta Extinguo bluscentrale is speciaal ontworpen voor het sturen van een blussing.
Afgeleid van de bekende Penta serie brandmeldcentrales is de Penta Extinguo bluscentrale zeer eenvoudig te installeren en te programmeren, ondanks de vele en uitgebreide programmeerfuncties.
Naast de levering van het detectiedeel kan HTR security systems ook het complete blussysteem verzorgen. Hiervoor
maken we gebruik van gerenommeerde fabricaten. Afhankelijk van de toepassing bieden we een optimale oplossing
aan met koelend-, Inert blusgas en watermist (voor speciale toepassingen). Een automatisch blusinstallatie wordt
toegepast in computerruimten, opslag met gevaarlijke stoffen of cultureel erfgoed. Voor het succesvol automatisch
bestrijden van een brand, moet de te beveiligen ruimte brandwerend- en luchtdicht afgewerkt worden. Het afdichten
zorgt dat risico’s van brandoverslag beperkt worden en aanwezige koelsystemen minder stroom gaan verbruiken. De
dichtheid van een ruimte kan worden gemeten met een ruimtedichtheidstest. De blusgasinstallaties van HTR security
systems zijn volledig gecertificeerd door VdS. HTR security systems is eindverantwoordelijk voor de installatie, het onderhoud en levert het systeem compleet met productcertificaat.

MELDKAMERDIENSTEN
HTR security systems werkt samen met de modernste meldkamers in Nederland. Naast het verwerken van alarmmeldingen, het coördineren van de alarmopvolging (denk aan onmiddellijke controle ter plaatse na alarmmelding
en standaard sluitrondes door een particuliere opvolgingsdienst) en de uitvoering van dienstverlening op afstand
kan een meldkamer periodieke rapportages verzorgen. Zo’n rapportage verschaft inzicht in het functioneren van
en de omgang met het systeem.

TOEGANGSCONTROLE
Toegangscontrolesystemen

Door controle te hebben op de aanwezigheid en toegangsbevoegdheid van personen in een gebouw of op een terrein,
kunnen uiteenlopende risico’s worden geminimaliseerd. Wij leveren, installeren en onderhouden kleine en grootschalige toegangscontrolesystemen voor intelligente toegangscontrole. Deze toegangscontrolesystemen kunnen eveneens worden aangewend voor aanwezigheids- en werktijdregistratie. Tot de mogelijkheden behoren sleutelhangers,
gepersonaliseerde proximitycards of multifunctionele cards (bijvoorbeeld Mifare), die bovendien gebruikt kunnen
worden voor afrekenen in het bedrijfsrestaurant en toegangverschaffing tot het parkeerterrein. Ook de integratie van
een inbraaksignaleringssysteem, camerasysteem en een toegangscontrolesysteem behoort tot de mogelijkheden.

Cardmanagement

Met Cardmanagement software beheert u op een eenvoudige manier al uw medewerkerspassen. Op een

gebruikersvriendelijke manier kunt u de gegevens (inclusief foto) invoeren. De kaarten worden vervolgens op een
professionele manier geproduceerd in full-colour bedrukking. Alle gangbare kaarttypes kunnen worden verwerkt.

Werktijdregistratie

Tijdregistratie automatiseert het beheer rond aan- en afwezigheden van medewerkers. Vaak willen organisaties

meer dan dat. Niet alleen tijd registreren maar de geregistreerde tijd ook kunnen uitsplitsen of verbijzonderen
naar klant, order, project, werkorder, productieorder of kostenplaats. Of de input gebruiken voor andere toepassingen. Zoals ERP, boekhouding, projectadministratie of werkorderadministratie. Als er met tijd veel meer wordt
gedaan dan alleen tijdregistratie dan spreken wij van urenmanagement. De specialiteit van HTR security systems.

Van tijdregistratie naar urenmanagement

Goed urenmanagement is voor organisaties en medewerkers een voorwaarde om je werk met plezier te kunnen
doen. Op het juiste moment voor de juiste werkzaamheden in gepland worden, netjes je uren uitbetaald krijgen,
vanaf thuis kunnen werken en inzicht hebben in aan- of afwezigheid van medewerkers.

ZORG
Hulpoproepsystemen

In gebouwen waar zorg wordt verleend installeren wij moderne, multifunctionele zorgsystemen die geheel zijn
toegesneden op individuele wensen, behoeften en mogelijkheden. Zorg op maat! De systemen zijn gericht op de
veiligheid en zekerheid van de bewoners. Zij dragen bij aan de totale kwaliteit en beleving van de woonomgeving.
De systemen die wij leveren, kunnen bestaan uit vaste en/of draadloze hulpoproepsystemen, trekschakelaars,
bewegingsdetectie en aanvullende signaleringen. Om snelle en adequate zorgverlening te waarborgen.
HTR security systems biedt ook allerlei oplossingen voor mensen thuis zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven
wonen. Hierbij kunt u denken aan een paniekknop met directe melding naar een meldkamer, hulp bij het openen
van deuren en bijvoorbeeld telefoons met extra grote toetsen en een duidelijke alarm knop.

SERVICE & ONDERHOUD
De service- en onderhoudsafdeling van HTR security systems is 24 uur per dag bereikbaar en staat borg voor de
continuïteit van de door ons geleverde systemen. Ook kunnen wij zorg dragen voor het onderhoud aan systemen die
door derden zijn geleverd. Wij werken zowel op preventieve – als op all-in basis. Het onderhoud wordt uitgevoerd
conform de geldende voorschriften en NEN normeringen.
Wij kunnen onderhoud verrichten op uw inbraakmeldsysteem, brandmeldsysteem, ontruimingssysteem, camera
systeem, toegangscontrolesysteem en noodverlichting. Voor meer informatie of een vrijblijvende aanbieding kunt u
het contactformulier invullen.
Wilt u dat wij met u meekijken om uw beveiligingsvraagstuk op te lossen? Neemt u dan contact op (0487-513666).

doordacht ontworpen | feilloos uitgevoerd
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