Hos Kooi har du
sikkerhed for...
24/7 kameraovervågning
Kooi Alarm Center
Omkostningsbesparende
Inhouse engineering

Rest assured
Vi holder vagt, så
du kan slappe af

Plug & Play
Holdbarhed
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RED (Rising Early Detection)

Fremtidsplaner
må aldrig blokeres af manglende
sikkerhed og en god nattesøvn
Vi mener, at alle har godt af en god og uforstyrret nattesøvn. Det har du
også. Derfor overvåger og signalerer vi med midlertidig, mobil og innovativ
kameraovervågning og varmeregistrering. På den måde kan du undgå tyveri
og skade på din byggeplads eller dit område.
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Om nødvendigt skrider vi øjeblikkeligt til handling.
Vi fokuserer altid på optimalt samarbejde mellem
menneske og teknik uden unødvendig brug af
mandskab. Så du kan sove om natten med ro i sindet.
Som international videnpartner når det gælder
overvågning og sikkerhed kan vi tilbyde forskellige
innovative teknologiske løsninger.

UFO (Unit For Observation)
UFO er 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 er
koblet til vores alarmcentral, som holder opsyn på dit
område 24 timer i døgnet alle ugens 7 dage. Hvad gør vi,
hvis vi signalerer en mistænkelig bevægelse? Så aktiverer
vi 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.

I processen med affaldsbehandling er der en betydelig
risiko for selvantændelse og brand. Med en RED kan vi
tilbyde en særdeles pålidelig registrering af selvantændelse,
som giver melding i tilfælde af brandfare. Dette
højteknologiske 360 graders kamerasystem giver overblik
over affaldsområdet og genererer præcise analyser om
tendensen via temperaturmålinger på lossepladsen.
Vores unikke vagtcentral holder 24/7 øje med eventuel
selvantændelse. Via RED portalen kan du altid selv se med.
På den måde sørger RED for maksimal sikkerhed, og du har
ro i sindet!

Kooi Alarm Center
Kooi er der for dig, når du har brug for det. Derfor er alle
vores produkter direkte koblet til vores personlige, fleksible
og professionelle 24/7 Kooi Alarmcentral. Vagtcentralens
fokus og ekspertise er koncentreret på Kooi kameraalarmer. Hvis der registreres uautoriserede eller uønskede
personer, udføres der en grundig analyse. Om nødvendigt
skrides der øjeblikkeligt til handling. Så kan dit arbejde
fortsætte uforstyrret.

