MultiSense
EFFECTIEVE INBRAAKDETECTIE

• Volledig digitaal

•

Hoge beveiligingsgraad

De hekwerken en schuifpoorten van Hexta zijn dé oplossing voor afdichting van uw terrein. Om
indringers buiten te gaan, komen er steeds slimmere oplossingen op de markt die uw hekwerken
optimaal beveiligen. Een nieuwe, moderne oplossing is de MultiSense van Detection Technologies.
Met deze nieuwe oplossing beveiligt u uw terrein maximaal.
Maximale inbraakbeveiliging dankzij slimme sensoren
De MultiSense gebruikt de nieuwste technieken om indringers buiten de deur te houden.
Door reeksen sensoren te integreren en te plaatsen op uw hekwerk en/of schuifpoort, worden
onbevoegden maximaal buitengesloten. De sensoren zijn voorzien van de laatste technologische
ontwikkelingen en zorgen ervoor dat u ook op de "blinde vlekken" van uw hekwerk beveiligd bent.

MultiSense
EFFECTIEVE INBRAAKDETECTIE
Digitaal bedieningspaneel

Het digitale bedieningspaneel is een gebruiksvriendelijke monitor waarmee u uw hekwerk in de
gaten houdt. Hiermee kunt u vanaf één locatie overzichtelijk al uw hekwerken bekijken en tussen
diverse kanten switchen.
Zowel met als zonder netwerkverbinding beheert u de sensoren en heeft u maximale beveiliging.
Wanneer uw paneel wel is verbonden met het netwerk, kunt u verschillende interactieve animaties,

Zelfcontrole

Om er zeker van te zijn dat de MultiSense altijd operationeel is, worden er constant tests uitgevoerd
door het systeem zelf. Wanneer er een potentieel gebrek is aan het systeem, krijgt de controleruimte tijdig een melding. Daarnaast wordt er 24/7 een 'gezondheidscheck' gedaan, die ervoor zorgt dat
de temperatuur, vochtigheid en spanning optimaal is.

Kies voor maximale beveiliging van uw terrein

Wilt u uw terrein optimaal beveiligen en indringers buiten de deur houden? Wij kijken graag samen met u naar een passende oplossing voor uw terrein. Neem hieronder contact op met onze
specialisten voor meer informatie!

MultiSense Highlights
De beste in zijn klasse op het gebiedt van inbraakbeveiliging
Gecentraliseerde data-analyse maakt het mogelijk om
correlatiepatronen te herkennen tussen meerdere sensoren. In
de praktijk betekent dit dat bijv. weersinvloeden kunnen worden
herkend. Op deze manier worden foutmeldingen niet gegeven.
No Single Point Of Failure
Mocht de kabel die rondt om het terrein loopt worden
doorgeknipt dan werkt MultiSense gewoon door.
Eenvoudig uit te breiden
Van een kleine tuin tot een volledig vliegveld. Bij een enkele unit
is de maximale lengte 2500m. Dit is uiteraard uit te breiden naar
een veelvoud van de eerdergenoemde 2500m.
Smart
monitoren en controleren van de toegangscontrole kan
eenvoudig met de bijgeleverde software. Hierop kunnen ook
schuifpoorten, bollards, slagbomen en nog veel meer op worden
aangesloten.

Wijzigingen in constructie en/of uitvoeringen voorbehouden

