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Kooi Alarm Center 
Personligt og professionelt opsyn 

Alle vores produkter er direkte koblet til vores innovative og professionelle 
24/7 Kooi Alarm Center. Vagtcentralens fokus og ekspertise er koncentreret 
på Kooi kamera-alarmer. Hvis der registreres uautoriserede eller uønskede 
personer, udføres der øjeblikkeligt en grundig analyse. Om nødvendigt 
skrides der straks til handling i form af f.eks. aktivering af en sirene eller 
kontakt til sikringstjeneste eller politi. 

Ingen unødvendige meldinger 
Kooi er der for dig, når du har brug 
for det. Vores unikke alarmcentral 
analyserer alle meldinger fra de tilkoblede 
kamerasystemer og griber til passende 
foranstaltninger 24 timer i døgnet alle 
ugens 7 dage. Takket være uafbrudt 
overvågning ifølge en protokol, udarbejdet 
sammen med dig, kan vi meget præcist 
fastslå, hvad der sker på dit område. 
Derfor skrider vi kun til handling, hvis 
det er nødvendigt. Er der sket noget 
på området, modtager du en rapport 
af vores analyse og, hvad vi har gjort. 
Dette suppleret med fotomateriale fra 
overvågningskameraerne. 

Omfattende viden og erfaring 
Med vores indgående kendskab til og 
erfaring med produkter er vi der for 
dig fra start til slut. Lige fra ansøgning 
og opstilling til det øjeblik, hvor 
kamerasystemet tages ned igen og køres 
væk. Vores alarmcentral modtager hver 
dag en oversigt over kameraerne, som 
sættes op, og er derfor altid rettidigt 
orienteret om specifikke protokoller. 

Tilpasset dit behov 
Kooi Alarmcentralen tager selvfølgelig 
hensyn til dine specifikke ønsker og behov. 
Vores formål er altid det samme; om du 
ønsker sikring af en vindmøllepark eller 
en byggeplads med tyverif’ølsomme 
materialer, vi sørger for, at du uforstyrret 
kan fortsætte arbejdet. 

24/7 fleksibelt og personligt 
opsyn 
Takket være kombinationen af menneske 
og teknik sørger vores alarmcentral 
24/7 for et skræddersyet og fleksibelt 
opsyn på din arbejdsplads eller lokalitet. 
Vores vagtcentral er en professionel 
sparringspartner med sagkyndig 
rådgivning: vi lytter indgående til dig, så 
vi når frem til netop den løsning, som er 
bedst i dit tilfælde. 

Derfor er Kooi 
Alarmcentralen virkelig 
unik 

• 24/7 opsyn med personlig 
kontakt 

• PAC-certificeret, i henhold 
til europæisk standard 
EN50518 

• Der holdes udelukkende 
øje via egne UFO’er (prio1) 

• Direkte kobling med 
vagtcentral politi  

• Live view 

• Optimal begrænsning 
af skade og negative 
effekter, takket være 
synlig og øjeblikkelig 
handling 

• Ingen ekstraudgifter 
senere 
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