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NOORD AMERIKA
Guardall
5201 Explorer Drive 
Mississauga, Ontario  
L4W 4H1 Canada

Telefoon: +1 905 206 8434  
Fax: +1 905 629 4970  
www.guardall.com

FRANKRIJK  
Guardall SAS 
23, Rue Casimir Périer BP 70118 
95874 Bezons France

Telefoon: +33 1 3434 3490  
Fax: +33 1 3076 6434  
www.guardall.fr

VERENIGD KONINKRIJK
Guardall Ltd 
Lochend Industrial Estate 
Newbridge, Edinburgh 
EH28 8PL United Kingdom

Telefoon: +44 (0) 131 333 2900  
Fax: +44 (0) 131 333 4919  
www.guardall.com

ITALIË   
Guardall SRL  
Via 11 Settembre, 26 
20023 Cerro Maggiore, Milan Italy

Telefoon: +39 0 331 513 711 
Fax: +39 0 331 517 484  
www.guardall.it
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TOEPASSINGEN
Guardall is gereed voor complete systeem-
oplossingen voor het bewaking van 
mensen en goederen in ongeveer iedere 
commerciële, institutionele, industriële of 
handelstoepassing:

• Banken en financiële instellingen

•  Luchthavens en Transportsystemen

•  Fabrieken en Nutsbedrijven

• Onderwijsinstellingen

• Gezondheidszorg

• Bedrijfsverzamelgebouwen

• Appartementen en flats

•  Winkels

EEN BREED SCALA AAN TOEPASSINGEN

Guardall producten ondersteunen een nieuwe standaard van 
flexibel ontwerp om eenvoudig en betaalbaar te voldoen aan de 
meeste project ontwerpspecificaties:

STAND-ALONE BEDRADE SYSTEMEN
Eenvoudige Inbraaksignalerings-, Toegangscontrole en Digitale 
Video systemen.

STAND-ALONE BEDRADE/DRAADLOZE HYBRIDE 
SYSTEMEN
A breed scala aan betrouwbare draadloze apparatuur voor 
Beveiligings- en Toegangscontrolesystemen.

MERKGEBONDEN NETWERK COMMUNICATIE
Bijna ongelimiteerde modulaire uitbreiding van Inbraak- en 
Toegangscontrolesystemen.

IP NETWERK
Uitbreiding van Digitale Video systemen en de integratie van 
meerdere systemen of meerdere locaties onder één software 
beheerssysteem.

BEVEILIGDE IP MONITORING
Versleutelde, high-security alarm monitoring over het Internet.

BETAALBARE, TOEKOMSTGERICHTE SECURITYOPLOSSINGEN

Integratie Begint Hier!



DE NIEUWE KIJK OP SYSTEEM INTEGRATIE BEVEILIGING VAN PERSONEN EN EIGENDOMMEN 
Alarmdetectie vormt een integraal onderdeel van uw veiligheid  
en dat van uw werknemers, klanten en bezoekers. Een Guardall 
alarmsysteem is op maat ontworpen voor uw specifieke applicatie 
en bevat de meest geavanceerde technology met als doel  
excellente systeemprestaties tijdens vele jaren.

BEWAKEN KRITIEKE PUNTEN
Als toevoeging op het bewaken van uw locaties op beveiliging,  
zal een Guardall systeem ook kritieke alarmpunten bewaken,  
zoals temperatuur- en watersensoren die voorgeprogrammeerde, 
corrigerende acties uitvoeren en autoriteiten waarschuwen in 
geval van alarm.

GUARDALL ontwerpt, 
produceert en verkoopt 

geïntegreerde beveiligingssystemen ten behoeve van kleine 
commerciële en bedrijfsbrede toepassingen over de hele 
wereld. Als ISO-9001:2000 gecertificeerd bedrijf is Guardall al 
sinds 1981 actief op het gebied van technologisch hoogwaar-
dige elektronische beveiliging, en levert technisch geavan-
ceerde oplossingen van een hoge kwaliteit aan klanten in 
meer dan 75 landen.

Onze producten worden verkocht aan distributeurs, dealers 
en systeemintegrators wereldwijd die vanuit ons hoofdkan-
toor worden bijgestaan door een zeer toegewijd team van 
verkopers en ander ondersteunend personeel. Guardall heeft 
kantoren in Noord Amerika, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk  
en Italië.

Wij hechten groot belang aan lange-termijn-relaties met onze 
partners en klanten, zoals bewezen is door onze constante 
toewijding en streven om backwards-compatibele technolo-
gie te leveren die onze klanten in staat stelt om een groot 
deel van onze oudere hardware samen met onze nieuwe 
controllers en platforms te integreren en te blijven gebruiken.

 

Guardall maakt deel uit van 
UTC Fire and Security en levert brandbeveiligingsystemen en 
andere beveiligingsoplossingen aan meer dan een miljoen 
klanten wereldwijd. Met haar hoofdvestiging in Connecticut, 
is UTC Fire & Security een business-unit van United 
Technologies Corp. (NYSE.UTX), een bedrijf dat in alle delen 
van de wereld hoogwaardige, technologisch geavanceerde 
producten en diensten levert aan o.a. de bouwsector en de 
luchtvaartindustrie. 

BEVEILIGING 

CONTROLE EN IDENTIFICATIE 
Met de mogelijkheid tot het faciliteren van 64.000 kaarthouders en 
bijna 8.000 deuren op één locatie, biedt een Guardall toegangscon-
trolesysteem een uitmuntend platform om de toegang van geautori-
seerde personen te bewaken en te controleren. 

HIGH SECURITY IDENTIFICATIE
Een Guardall toegangscontrole systeem geeft u een hoog niveau 
van beveiliging met de laatste identificatietechnologie inclusief 
proximity-kaarten en smart cards. Meerdere leestechnologieën 
kunnen worden toegevoegd aan bijna iedere installatie zonder dat 
bestaande apparatuur verwijderd hoeft te worden.

DIGITALE VIDEO

Guardall biedt u de kracht van 
geavanceerde ‘echte’ systeemin-
tegratie zonder hoge kosten voor 
apparatuur, gespecialiseerde 
installatie en een hoge onderwijs-
graad zoals vereist bij complexe 
‘bedrijfsbrede’ systemen. 

Guardall Integratie biedt 
betere veiligheid 

Met behulp van systeem 
beheer (controle en rap-
portage) bevordert de inte-
gratie de bewaking en worden 
de administratieve en onder-
houdskosten verlaagd.

BEHEER LOKATIES SYSTEMEN COMPONENTS VERBETERINGEN

Guardall Integratie is 
klaar voor uw toekomst 
Met naadloze integratie 
van meerdere systemen en 
meerdere lokaties – over 
een campus of over de hele 
wereld.

Guardall Integratie is  
ontworpen voor  
gebruiksgemak
Met behulp van de vele 
voordelen van echte integratie 
(inbraak, toegangscontrole en 
digitale video systemen) in 
nieuwe systemen en ‘Non-
Integrator’ Systeem installaties

Guardall Integratie is 
opmerkelijk betaalbaar
Met een compleet scala aan 
concurrerende productop-
lossingen voor iedere bevei-
ligingsinstallatie – van 
Inbraakdetectie tot 
Toegangscontrole tot Digitale 
Video.

Guardall Integratie vermijdt 
kapitaalvernietiging door 
het onnodig vervangen van 
apparatuur 
Met ‘backwards-compatibele’ 
systemen en software die uw 
investering bewaken.

BEWAKING ZONDER GRENZEN 
Guardall digitale video systemen registreren kritieke videobeelden in reac-
tie op activiteiten, alarmeren het personeel en laten geautoriseerde video-
beelden (live of opgenomen) zien over de hele wereld. Van een eenvoudig 
vier-camera systeem tot een toepassing met een groot netwerk van camera’s, 
Guardall beheert het allemaal.

INTERACTIVE DYNAMISCHE PLATTEGRONDEN
De integratie van een digitaal videosysteem, ondersteund met Guardall 
Director beheerssoftware, maakt het mogelijk om een plattegrond van de 
locatie te tonen met daarop geprojecteerd dynamische camera-icoontjes. 
Live video is beschikbaar voor een operator door op een icoon te klikken, 
of het kan worden getoond als pop-up in reactie op actuele situaties. 
Opgenomen videobeelden kunnen worden gekoppeld aan specifieke toe-
gangs- en inbraakgebeurtenissen en terug worden gekeken met een 
muisklik in de Guardall Director software.

TOEGANGSCONTROLE BEHEER EN CONTROLE

GUARDALL SYSTEEM INTEGRATIE
Guardall biedt een scala aan innovatieve beveilingsop-
lossingen, ontworpen om aan de behoeften van een continu 
veranderende wereld te voldoen. En, nog belangrijker, het 
modulaire ontwerp van Guardall systemen en software plat-
forms houdt in dat ‘echte’ systeem integratie is ingebouwd 
in ieder product dat we aanbieden. Dit houdt in dat uitbrei-
den van  controle- en detectiepunten, combineren van 
meerdere systemen en zelfs het aan elkaar verbinden van 
meerdere locaties via één management systeem volledig 
wordt ondersteund op elk toekomstig ogenblik.

Guardall biedt een complete collectie van exclusieve pro-
ducten met de nieuwste technologie en biedt marktleidende 
prestaties.

INBRAAKBEVEILIGING 
Compleet portfolio inclusief bedienpanelen, middelen  
om valse alarmen tegen te gaan, een breed scala aan 
draadloze controllers en de nieuwste high-security  
IP monitoring (HSC-IP).

TOEGANGSCONTROLE
Inclusief MIFARE® smartcards en afstandslezer, ondersteu-
ning voor het printen van badges, high-security tracking en 
modulaire liftcontrole.

DIGITALE VIDEO BEWAKING
Inclusief ondersteuning voor analoge en IP Netwerk  
camera’s, beeld op afstand , bedieningssoftware en  
geavanceerde interactieve dynamische plattegronden.

Vals alarm reductie 
bedienpaneel en 
bewegingsmelders

Draadloze detectoren 
en zenders

Geavanceerde  
liftcontrolesystemen

Multi-systeem en multi-locatie integratie  
met eenvoudige verbindingen

‘ECHTE’ SYSTEEMINTEGRATIE 
Guardall integreert zonder problemen inbraakbeveili-
gingssystemen, toegangscontrole en digitale videosyste-
men onder één beheerssysteem, voor een losse locatie of 
meerdere locaties verspreid over de hele wereld. En alsof 
dat nog niet genoeg is, zijn Guardall beheerssystemen in 
staat om meerdere communicatiekanalen te gebruiken 
over systemen en locaties heen, inclusief telefoon en IP 
netwerken (internet, LAN en WAN).

GUARDALL DIRECTOR 
De open software architectuur en gedistribueerde ver-
werking van Guardall beheerssoftware biedt u de 
mogelijkheid om de controle en management rapportage 
opties in te richten voor uw eigen applicatie en 
aangepast aan uw eigen eisenpakket:

•  Controle van activiteiten van operators

•  Gebeurtenis en deuractiviteit rapportage

•  High security tracking

Dit krachtige software integratie platform ondersteunt 
meerdere talen in één applicatie. 

DIAGNOSE OP AFSTAND
Guardall systemen bevatten geavanceerde systeemdiag-
noses die continu controleren op het disfunctioneren van 
systeemonderdelen. Hieronder valt onder meer video 
server hard-drive problemen, verlies van videobeelden, 
uitvallen van netwerkverbindingen en vele andere.

Analoge en IP camera 
ondersteuning

Een complete selectie van 
identificatie technologie  

Exclusieve  
videopresentatie  
mogelijkheden


