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Goede installatie maakt
het verschil
U hebt baat bij het goed en professioneel laten 

installeren van elk beveiligingssysteem door een 

betrouwbare installateur. Daarmee is het risico op 

onnodig alarm een stuk kleiner en is er de mogelijkheid 

om over enkele jaren uit te breiden of aan te passen. 

Het comfort van een onder-
houdscontract 
Het onderhoud dat wij uitvoeren en de service die  

we leveren bevordert de levensduur van uw alarm-, 

brandmeld-, camera- en toegangscontrolesysteem.  

DETEC staat 24/7 voor u klaar en zorgt dat u snel te 

woord wordt gestaan. Ook als uw installatie door een 

ander elektronisch beveiligingsbedrijf is geleverd,  

helpen wij u verder. En moet er iemand langskomen? 

Dan zijn we er snel. 

Onderhoud en 24 uur service

Periodiek
onderhoud 

Storingsdienst 
24 uurs service

Direct telefonisch 
contact

DETEC bij u in de buurt
DETEC is de landelijke beveiliger in uw regio en heeft elf locaties verspreid door Nederland. 

In de meeste gevallen zitten we dus bij u in de buurt. En zelfs als dat niet zo is, dan 

komen we toch vrijblijvend naar u toe voor een inventarisatie van uw locatie.

Enschede

Landgraaf

Echt

Tilburg
Helmond

Vlissingen

IJsselmuiden
Zuidoostbeemster

Soest

Meldkamer

Diemen

Arnhem

Direct regelen
Wilt u dat we vrijblijvend langskomen en adviseren over uw locatie? 

Bel ons en we zijn er binnen 48 uur. 

• DETEC Arnhem 026-3630200

• DETEC Diemen 088-0029410

• DETEC Echt (Limburg) 0475-411030 

• DETEC Enschede 053-4609010

• DETEC Soest 035-6011977

• DETEC Helmond 0492-335255

• DETEC Landgraaf 045-5311923

• DETEC Tilburg 088-0029430

• DETEC IJsselmuiden 038-3321504

• DETEC Zuidoostbeemster 088-0029420

• DETEC Vlissingen 0118-651750

• DETEC Meldkamer  088-7080405

Brandwerende
dossierkast

Kluis

Toegangs-
controle

Intercom

Camera

Inbraak-
beveiliging

Terrein-
beveiliging

Brand-
beveiliging

Nood-
verlichting

Weggaan met
vertrouwen

Live View: Politie kijkt live mee
Met DETEC kunt u een camerabewakingssysteem 

aansluiten op Live View. De meldkamer kijkt dan live 

mee en bepaalt nauwkeurig of het een terechte melding 

is, waarna gerichte vervolgacties worden ingezet. 

Bij een serieuze melding worden de beelden direct 

doorgeschakeld naar de meldkamer van de politie, zodat 

zij live mee kunnen kijken, de ernst van de situatie in 

kunnen schatten en de juiste hulpdiensten in kunnen 

schakelen. Door deze werkwijze geven zij de melding 

een hogere prioriteit.  



Zeker van de zaak

√ BORG gecertificeerd alarmsysteem
√  Gecertificeerd leveren, installeren en 

onderhouden brandmeldinstallatie
√ Camerasysteem i.c.m. Live View 
√ Door justitie erkende meldkamer 
√ 24/7 service en onderhoud

DETEC 
Uw vertrouwen waard
Een goede beveiliging van uw gebouw of terrein zorgt voor een verminderd risico op inbraak, 

vernieling of brand. DETEC is zo’n 30 jaar een van Nederlands grootste elektrotechnisch 

beveiligingsbedrijf en beveiligt ruim 30.000 locaties.

Risicoanalyse 
Goed onderzoek van het gebouw of terrein en het analyseren van risicofactoren zijn de basis voor een goede 

beveiliging. DETEC maakt de risico-inventarisatie vrijblijvend. 

Beveiligingsplan
Na de risicoanalyse, stellen we een beveiligingsplan op, passend bij het gebouw en terrein én de gebruikers 

of bewoners. We zorgen voor een combinatie van middelen die de veiligheid kunnen waarborgen. Denk 

hierbij aan alarm-, camera- en toegangscontrolesystemen, maar ook aan terreinbeveiliging en bouwkundige 

beveiliging, zoals veiligheidsglas, -deuren en kluizen. U merkt weinig van onze oplossingen, maar wanneer u 

hulp nodig hebt, dan staan bewaking of politie voor u klaar. 

www.detec.nl

Inbraakbeveiliging
U kunt rekenen op het beste alarmsysteem
Ons high end alarmsysteem zorgt voor een veilige omgeving. Het wordt op maat aangelegd en professioneel 

geïnstalleerd om de hoge betrouwbaarheid te garanderen. We bieden een combinatie van middelen die 

samen voorzien in een geïntegreerde en veilige oplossing. Afhankelijk van uw wensen en onze risico-

inventarisatie, kunnen wij extra veiligheid bieden met: 

Terreinbeveiliging 
Wat zijn uw risicopunten? 
Om uw terrein veilig te maken kunt u allerlei maatregelen 

nemen, van hek-, bodem-, radar- of infrarooddetectie tot 

camerabeveiligingssystemen. DETEC inventariseert uw 

behoeften en uw terrein en biedt een oplossing op maat. 

We bepalen de risicopunten, looproutes en schuilplaatsen 

en zorgen voor een oplossing waarbij optimale veiligheid 

en overzichtelijkheid prioriteit hebben. Met geavanceer-

de software realiseren we een verfijnd buitendetectie-

systeem dat gekoppeld kan worden aan een alarm- en 

camerasysteem voor geïntegreerd security management. 

Eventuele camerabeelden staan in direct contact met 

de meldkamer. Mocht er onverhoopt iets onbehoorlijks 

gebeuren op uw terrein, dan worden u en de politie direct 

gewaarschuwd.

Brandbeveiliging 
Betrouwbare 
brandmeldinstallatie
Omdat brandmeldinstallaties waken over de veiligheid 

van personen en goederen moeten ze bedrijfszeker 

en betrouwbaar zijn. U wilt dat het systeem op een 

cruciaal moment daadwerkelijk functioneert, en geen 

onnodige alarmsignalen afgeeft waardoor de brandweer 

voor niets komt. Behalve het signaleren en melden van 

brand, moet een brandmeldinstallatie ook andere  

automatische brandbeveiligingsinstallaties aansturen. 

Voorbeelden hiervan zijn ontruimingsalarmsystemen, 

liften of automatische blusinstallaties. Het leveren,  

installeren en onderhouden van een brandmeldinstallatie 

is werk voor de specialisten van DETEC. 

DETEC is gecertificeerd leverancier, installateur en

onderhoudsspecialist van brandmeldinstallaties. 

Meldkamerdiensten
Ons alarmsysteem biedt de mogelijkheid te worden 

verbonden met een betrouwbare, door justitie 

erkende meldkamer. De meldkamer zorgt 24/7 uur 

voor een snelle verwerking van een alarmmelding. 

Naar gelang het type melding wordt direct actie 

ondernomen door contactpersonen, bewakingsdienst, 

politie of andere hulpdiensten in te schakelen. 

Track & trace 
Naast alarmverwerking biedt de meldkamer ook 

aanverwante diensten. Met track & trace is de positie 

van personen, voertuigen of objecten altijd  

inzichtelijk. 

Camerabewaking/ Live View.
Hiermee houden we uw perceel op afstand in de  

gaten, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Als het 

alarm afgaat, dan kijkt de centralist live mee en  

worden contactpersonen gewaarschuwd. Extra 

bescherming gewenst? Met Live View worden de 

beelden, na verificatie van onze meldkamer, direct 

doorgeschakeld naar de politiemeldkamer.

Alarmopvolging
Als u zelf niet voor de alarmopvolging wilt zorgen, 

dan kunt u dat door een professionele bewakings-

dienst laten doen. DETEC biedt een landelijk netwerk 

dat dag en nacht voor u klaar staat. 

Extra risico, extra bescherming
Sommige gelegenheden, zoals een juwelierszaak  

of logistiek magazijn met waardevolle goederen, 

vragen om extra bescherming van bijvoorbeeld een 

mistgenerator of toegangscontrolesysteem. DETEC 

biedt voor elke situatie een passende oplossing.
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