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Unit For Observation 
Innovativt kameraovervågningssystem 
med øjeblikkelig reaktion 

Med UFO (Unit For Observation) kan Kooi tilbyde et midlertidigt og innovativt mobilt 
kameraovervågningssystem. Takket være en sådan UFO er det nemmere og mere pålideligt 
end nogensinde at holde opsyn og undgå indbrud. Hver enkelt UFO har et integreret 
kamera– og detekteringssystem, som er koblet til Kooi Alarmcentralen. 24 timer i døgnet 
alle ugens 7 dage (24/7) observerer og signalerer vores alarmcentral mistænkelige 
bevægelser på dit område og kan om nødvendigt skride til øjeblikkelig handling. 

Direkte kobling til Kooi Alarm 
Center
Den trådløse UFO er koblet til vores 
24/7 bemandede og certificerede Privat 
Alarmcentral (PAC). Enhver mistænkelig 
bevægelse bliver registreret og udløser 
en melding i alarmcentralen. Derefter 
skrider vi straks til handling, idet en 
sirene eller højttaler aktiveres, og om 
nødvendigt sendes, uden ekstraregning, 
sikringstjeneste eller politi. Naturligvis 
udarbejder vi en omfattende og 
utvetydig rapport af overvågning og 
analyse. 

Sikker og uforstyrret nattesøvn 
Takket være vores årelange erfaring, 
veluddannede medarbejdere og 
innovative teknologier kan du trygt 
stole på en effektiv reaktion. Hos Kooi 
anvender vi ikke tidrøvende og fysisk 
mandskab, hvis det ikke er nødvendigt. 
For at undgå tyveri og beskadigelser 
aktiverer vores alarmcentral en hylende 
sirene eller en indtalt besked, som gør 
uønskede personer opmærksom på, at de 

skal forlade dit område. Om nødvendigt 
sender vi sikringstjeneste eller politi. Så 
kan du sove roligt og koncentrere dig om 
dit arbejde. 

Skræddersyede løsninger 
Afhængigt af lokalitet og projekt ser vi på, 
hvilken UFO der er den bedste løsning. 
Drejer det sig for eksempel om et stort 
projekt? I så tilfælde har vi flere systemer, 
som supplerer hinanden. Vi undersøger 
dine specifikke behov og ønsker, og 
kommer med en skræddersyet løsning.  

Forskellige varianter 
Vores UFO’er er som minimum altid 
udstyret med et fantastisk godt kamera, 
en stor batteripakke og avanceret 
teknologi. Vi kan tilbyde et omfattende 
assortiment af forskellige produkter. 

Derfor er UFO unik 

• Øjeblikkelig reaktion i 
form af sirene/højttaler 
via Kooi Alarm Center  

• Altid inklusive udgifter 
til reaktion fra politi og 
sikringstjeneste 

• Live view 

• Med stor batteripakke 

• Bredt assortiment, 
forskellige produkter 

• Udførlige rapporter over 
hændelser 

• Nem at flytte (fleksibilitet) 

• Kiwa certificering 
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