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GTC Observatietechniek - Wie zijn wij

Aanvankelijk bestonden de werkzaamheden uit het importeren leveren en plaatsen van de welbekende 
"bolle” winkelspiegels. Tegenwoordig ligt de klemtoon hoofdzakelijk op het leveren en plaatsen van 
cameraobservatie- en registratieapparatuur. Preventie voert hierbij de boventoon. Discretie, be- 
trouwbaarheid, kwaliteit en service staan hoog in ons vaandel.   

Fraude, overval en diefstal zijn aan de orde van de dag. Als praktijkgerichte ondernemer weet u maar al te 
goed dat ook u daar vroeg of laat mee geconfronteerd zult worden. Ongetwijfeld zult u de nodige 
organisatorische maatregelen getroffen hebben om genoemde calamiteiten te voorkomen. Technische 
hulpmiddelen zoals o.a. camera-registratie, toegangscontrolesystemen, artikelbeveiliging, electronische 
beveiliging en SelectaDNA kunnen daarop een welkome aanvulling zijn. Naast de hoge preventieve werking 
die daarvan uitgaat kunnen de electronische beveiligingssystemen u helpen daders op te sporen. Daarnaast 
wordt uw bedrijf overzichtelijker, u houd b.v. vanaf uw kantoor visueel contact met uw bedrijf. U kunt 
vroegtijdig ingrijpen in situaties waarbij dat nodig is. Uiteindelijk zal dat leiden tot rust in uw bedrijf, een 
veiliger gevoel, terugdringen van derving, efficiënter werken en ….verhoging van het netto resultaat.        

Op basis van jarenlange praktijkervaring is door ons een geselecteerd assortiment beveili-
gingsproducten samengesteld dat, als onafhankelijk leverancier, in eigen beheer kan worden aangebo-
den en geïnstalleerd. Functionaliteit en kwaliteit/prijsverhouding staat daarbij centraal. De doelmatig-
heid van een optimaal functionerend preventiesysteem wordt naast de gebruikte componenten mede 
bepaald door het ontwerp, de installatie en de gebruiksvriendelijkheid. Met name  dit laatste is uitermate 
belangrijk. Om tot een wel overwogen en doeltreffende aanpak van uw  problematiek te komen is 
informatie en deskundig advies dan ook van wezenlijk belang. 

Uiteraard zijn wij graag bereid ter plaatse te adviseren en onze visie en werkwijze nader aan u toe te 
lichten Samen kunnen wij uw specifieke situatie beoordelen en eventuele wensen en/of problemen 
bespreken. Vervolgens zullen wij een op maat gemaakt en vooral begrijpelijk advies voor u opstellen 
waarin onze visie en aanpak wordt weergegeven.

Indien u een onderhouds en service contract afsluit heeft u recht gratis updates van de recordersoftware, 
wordt uw systeem jaarlijks nagezien en worden kleine storingen direct opgelost. Camera’s worden indien 
nodig opnieuw afgesteld. De instellingen worden gecontroleerd en het systeem wordt uitgebreid getest.

Service en onderhoud

Advies en werkwijze

Apparatuur

Praktijk

Historie
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Speeddome
Chip 1/4" Sony super-had ccd
Resolutie 540 TV lijnen
Dag/Nacht camera
22x optische zoom,11x digitale zoom
Pan:360°/ Tilt: 0~90°
Lichtgevoeligheid 0.05Lux zw/w
Alarmcontacten met instelbare presets

Kleuren minidome
CCD chip 1/3" Interline
Resolutie 540 TV lijnen
Lichtgevoeligheid van 0,65 lux
Video of DC iris lensaansluiting
Instelbare tegenlicht compensatie

Miniatuur camera
1/4" CCD chip
Resolutie 380 TV lijnen
Lichtgevoeligheid van Lux 
Ingebouwde lens 3,6 mm

Kleurencamera
CCD chip 1/3" interline
Resolutie 540 TV lijnen
Electronisch Dag/Nacht
Lichtgevoeligheid 0.4 lux
Video of DC iris lensaansluiting
Instelbare tegenlicht compensatie

Ingangscamera
CCD chip 1/3" interline
Superhoge resolutie ≥540TV lijnen
Wide Dynamic Range 
Lichtgevoeligheid 0.5 lux
Uitstekende beeldkwaliteit bij extreme
tegenlicht situaties

Kenteken registratiecamera
CCD chip 1/2" ex-view
Resolutie 600 TV lijnen
IR-verlichting
Bereik -25m
Max snelheid 160km/u

Lenzen
De lens bepaalt de openingshoek
Lens per locatie verschillend
Lens leverbaar met DC iris
Lens leverbaar met IR filter

Infra Rood Camera 
1/3" Sony Color CCD
550 TV Lijnen = super resolutie
9-22 mm varifocal lens
40 m afstand
28 Leds
AC 24V/DC 12V

De effectieve bewaking van winkelcentra, recreatiegebieden, bedrijfsterreinen , parkeerterreinen, etc. vereist een bewakingssysteem dat 
24 uur per dag, 7 dagen per week kan presteren. Een zeer belangrijk onderdeel van een dergelijk bewakinssysteem zijn de camera’s die 
duidelijke, gedetailleerde beeldinformatie leveren. Die informatie kan precies de grens tussen wel of geen identificatie zijn.

De juiste keuze voor een camera(-samenstelling) is essentieël voor een goed cameraobservatie- en registratiesysteem. Iedere situatie is 
uniek en GTC Observatietechniek heeft voor iedere situatie een oplossing. Elk object of te observeren gebied heeft een eigen camera. 
Bijvoorbeeld een camera die een gangpad zal moeten observeren is niet dezelfde als een camera die kentekens moet registreren. 

Wij kunnen u voor iedere situatie adviseren wat de juiste camera’s zijn voor uw systeem.

GTC Observatietechniek - Camera
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Bij het gebruik van buitencamera's worden deze geplaatst in een behuizing. De keuze van de behuizing is afhankelijk van verschillende facto-
ren zoals de montage en of deze gevoelig is voor vandalisme. Het gebeurd namelijk regelmatig dat de kabels doorgeknipt worden waardoor 
er geen opnamen meer mogelijk zijn of dat de behuizing geforceerd wordt.

Verwarmde buitenbehuizing
Aluminium behuizing met kunststof voor- en achterkant

Voorzien van verwarming en zonnekap

Aansluiting op 230V 50Hz

Mogelijke camera afmeting max 300 x 70 x 65mm ( lxbxh )

Kabels door de steun

Verwarmde buitenbehuizing
3mm stalen behuizing met LEXAN vandaal bestendig glas.

 Wordt uitgevoerd met een plafondbevestiging.

 Wordt geleverd met een uniek slot en 2 sleutels.

 Verstelbare camerabeugel aanwezig.

 Mogelijk camera afmetingen max. 90 x 110mm. 

 Alleen binnen te gebruiken of buiten onder een luifel.

 Buitenmaat 390 x 94 x 130 mm met een gewicht van 6,3 kg.

 

 

Polycarbonaat koepel en een aluminium behuizing.

Resolutie van 480 Lumen.

Lichtgevoeligheid van 1 Lux 30 IRE / 0.008 Lux Sens up x128.

12x optische zoom (3,6 - 43,2 mm).

Autofocus, OSD, BLC, Motion detection.

RS485 sturing (half-duplex)

Afmetingen 132 mm ( Ø ) x 95,3 mm ( H ).

Sony 1/3’’ CCD Chip
Resolutie van 380 TV lijnen
Lichtgevoeligheid van 0,2 lux
Kijkhoek is verstelbaar
Instelbare tegenlicht compensatie

De camera’s zijn ook verkrijgbaar in een brandmelder
en als tourniquet camera.

Verborgen camera’s in bewegingsmelder
Vandaalbestendige dag / nacht dome

GTC Observatietechniek - Camera
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GTC Observatietechniek - Camera-observatiesystemen

 

Camera observatiesystemen

GTC Observatietechniek installeert camera-observatiesystemen in zeer veel configuraties. Van kleine systemen met 4 camera’s en een tft-scherm 
tot camerasystemen met  speeddome camera’s en vele confrontatieschermen. De standaard recorder is er in 3 configuraties; 4ch., 8ch., en 16ch. 
recorders worden door ons geleverd en geïnstalleerd. In grotere systemen  -64 camera’s wordt de LDVR recorder gebruikt. De standaard recorders 
hebben vele functionaliteiten, van motion detection tot digital fencing, kortom de standaard recorder is veelzijdiger dan u denkt. 

 

Internet
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GTC Observatietechniek - LDVR
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  Digitale Recorder 

Opgenomen beelden worden gecomprimeerd op
harde schijf opgeslagen. In hoge kwaliteit kan  
beeldmateriaal van meerdere camera's wekenlang 
worden bewaard voordat wordt overschreven. 
Beelden kunnen worden weggeschreven naar de 
ingebouwde CD-writere. Extra capaciteit 
kan eenvoudig worden toegevoegd door het
plaatsen van een extra harddisk. 

Netwerk 

Via het netwerk of via een DSL verbinding kan op 
het systeem worden ingelogd. Beelden kunnen live 
worden bekeken, opgenomen materiaal kan 
worden gedownload en worden veiliggesteld.

LDVR RECORDER

De digitale recorder van GTC is een op windows technologie gebaseerde digitale recorder, waarbij de beelden van meerdere camera's
gelijktijdig en live worden opgenomen. Bij het terug kijken kunnen meerdere beelden gelijktijdig worden bekeken. De recorder is 
geschikt voor zowel analoge camera’s als IP-camera’s en wordt ook wel een hybride recorder genoemd. 

De hoge kwaliteit van de opgenomen camerabeelden zorgt bij weergave voor een zeer duidelijke en betrouwbare kwaliteit. Mede door de 
uitgebreide mogelijkheden en de gebruiksvriendelijke bediening gekoppeld aan een zeer scherpe prijsstelling t.o.v.  de concurrentie maakt
dat de digitale recorder van GTC een absolute topper is.

Digitale recorder

Verdeelcentrale

Internet

Remote viewing Meldkamer

tot wel 8 beveiligingsmonitoren

Switchbox

Tot wel 64 camera's op één systeem
zowel analoog en IP

Meerdere alarmcontacten

  Mogelijkheden digitaal systeem

 -  Gelijktijdige opname tot 64 camera's
 -  Gebruiksvriendelijke bediening
 -  Bewegingsdetectie
 -  "Remote-viewing"; Online mee- en terugkijken
 -  Grote opnamecapaciteit
 -  Direct printen vanuit het menu.
 -  Opslag van camerabeelden op Dvd
 -  Bediening van speeddome camera’s
 -  Koppeling kassasystemen
 -  Koppeling met toegangscontrole systemen
 -  Koppelen van meerdere vestigingen

  Verdeelcentrale 

  Met onze verdeelcentrale is het mogelijk op 
  meerdere locaties in uw pand, tot 16 camera’s, 
  mee te kunnen kijken van de actuele beelden. 
  Doormiddel van een switchbox aan te sluiten op 
  de verdeelcentrale is het mogelijk de beelden per 
  locatie te bedienen. 

 

r
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GTC Observatietechniek - EAS (Electronic Article Surveillance)
Artikelbeveiligingssystemen
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Artikelbeveiligingssystemen

Waarom uw winkel en artikelen beveiligen?

Een winkel zonder beveiliging of artikelbeveiliging is een makkelijk doelwit voor dieven. Ga dus altijd voor een degelijk beveiligingsysteem.
Deze investering is essentieel. Elke situatie is verschillend. Onze specialiteit is het beveiligen van artikelen door middel van 
beveiligingsetiketten en tags.

Beveiligingsetiketten en tags

Hard tags zijn harde plastic plaatjes die je bevestigd aan de kleding. Aan de kassa worden deze na betaling van de goederen verwijderd
en kunnen deze hergebruikt worden. Kleinere artikels worden vaak voorzien van de kleinere variant hard tag. 

Beveiligingsetiketten worden gebruikt voor artikelen die in een verpakking worden verkocht zoals cd’s, dvd’s, parfums … Ze worden op de 
verpakking of in de doos aangebracht. Deze etiketten zijn moeilijk te verwijderen. Na betaling van de goederen  wordt de beveiliging 
gedeactiveerd.

GTC Observatietechniek heeft voor de Artikelbeveiligingssystemen van Eurossecom gekozen, deze leverancier heeft al meer dan 20 jaar
ervaring op het gebied van Artikelbeveiligingssystemen, door een samenwerking van GTC Observatietechniek en Euroseccom is het 
mogelijk deze systemen bij u te installeren.

GTC Observatietechniek heeft voor de twee meest geavanceerde en gebruikte technologieën gekozen: RF & AM

Het bestrijden van diefstal en inventarisverschillen blijft in de praktijk eerst en vooral preventie. Een Artikelbeveiligingssysteem gaat het 
probleem niet volledig oplossen. Het doel is een zo onaantrekkelijk mogelijk klimaat te creëren om diefstal te voorkomen. De hoofdacteurs
blijven u en uw medewerkers.



 
 

GTC Observatietechniek - EAS (Electronic Article Surveillance)
Artikelbeveiligingssystemen
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    * Antidiefstalsystemen in RF (radiofrequentie)
    * Antidiefstalsystemen in AM (Acoustomagnetisme)
    * Hard Tags om bv kledij mee te beveiligen
    * Beveiligingsetiketten
    * Accessoires
    * Metaaldetectoren
    * Klantentellers

Wat kunnen wij u aanbieden?



 
 

GTC Observatietechniek - Toegangscontrolesystemen
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De toegangsrechten van individuele gebruikers kunnen gewijzigd worden. De wijzigingen zijn 
onmiddellijk van kracht

Er kunnen gebruikers aan het systeem worden toegevoegd die onmiddellijk de toegangs- 
rechten genieten die u hen verleent

Volledige systeemcontrole vanaf uw bureau

Dankzij de software in Verkenner-stijl kunnen alle taken snel en eenvoudig uitgevoerd worden

Kaarten of tags kunnen gewist worden - als er iemand vertrekt zonder de kaart of tag terug te 
geven, dan kunt u gewoon die kaart of tag uit het systeem wissen

Dankzij de tijdzones kunt u toegang verlenen of weigeren aan de verschillende gebruikers of gebruikersgroepen, voor de verschillende deuren 
binnen een bepaalde tijdsperiode. 

Waarom zou u dat doen? Wellicht wilt u dat het personeel alleen tijdens de normale kantooruren toegang heeft tot de kantoren. Het personeel  
kan bijvoorbeeld, toegang krijgen tussen 8.00 en 18.00 uur, of de deur kan worden ingesteld om deze gebruikersgroep alleen tussen 9.00 en  
17.30 uur toegang te verlenen. 

Er kunnen tijdzones worden ingesteld om gebruikers of gebruikersgroepen alleen op bepaalde tijdstippen toegang te verlenen. 

Nationale feestdagen kunnen ingesteld worden - met de mogelijkheid om toegang aan personeelsleden te verlenen of te weigeren. 

Het toekennen van kaarten is erg eenvoudig. Als een afdeling is ingesteld met een tijdsperiode van 9.00 - 17.30 uur voor de kantoordeur, dan 
zal een kaart of tag die aan een persoon van die afdeling wordt gegeven, automatisch alleen toegang verlenen tussen 9.00 en 17.30 uur.

 

Wat betekent “complete flexibiliteit”? ?

Toegangscontrole van GTC kan het bijna niet eenvoudiger! 

Gecentraliseerde controle - alle deuren worden vanuit één punt gecontroleerd

Rapportage - een gebeurtenis wordt opgeslagen telkens wanneer een kaart of tag wordt  
gebruikt om toegang te verkrijgen

Complete fl exibiliteit - toegang kan worden verleend op basis van tijd en plaats

Wat is het voordeel van een toegangscontrolesys-
teem dat door een pc wordt geprogrammeerd? 

Wat is het voordeel van een gecentraliseerde 
controle?

Waarom geen sleutels meer?

Met een toegangscontrolesysteem kunt u bepalen wie er toegang  
krijgt tot uw gebouw. 

Sleutels doen dat ook, dus wat is het verschil? 

Bij een verloren sleutel kost het veel geld en ongemak om de sloten  
en de sleutels te vervangen of u moet aanvaarden dat het gebouw  
niet langer goed beveiligd is.

Met een toegangscontrolesysteem kunt u een individuele kaart of  
tag annuleren. U hoeft dus geen sloten of sleutels te vervangen.

De beveiliging van het gebouw blijft dus gewaarborgd.
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Een lezer bevindt zich op een veilige externe plek - in een poortgebouw bijvoorbeeld

Een aanwezigheidslijst of inspectie rapport wordt door de pc gegenereerd op het
moment dat er een alarm gegeven werd. Op het verzamelpunt kan dan gecontroleerd
worden wie er op het ogenblik van het alarm in het gebouw aanwezig was
 

Het systeem rapport markeert het bestand van de kaart- of taghouder met de status
‘veilig’

Met één blik op het scherm kunt u zien wie zich op het verzamelpunt heeft aangemeld
-en wie er ontbreekt

De personeelsleden moeten hun kaart of tag aan de lezer op het verzamelpunt
presenteren

De aanwezigheidslijst en inspectie van de personen op die lijst wordt uitgevoerd door 
de personeelsleden op een centraal punt. De lijst wordt gegenereerd als het systeem  
een alarmsignaal heeft binnengekregen waardoor het gebouw moet worden geëvacueerd. 

Toont het aantal gepresteerde uren voor elke medewerker

Er moeten twee aparte lezers en een controller voorzien worden voor de registratie van de 
aanwezigheid (onafhankelijk van de deurcontrollers)

U kunt meteen zien wie er binnen is, wie niet, wie er buiten kantoor werkt en wie er met vakantie is

U kunt het aantal vakantiedagen voor elke medewerker instellen - op het tijdschema staat hoeveel 
vakantiedagen hem/haar nog resteren

Medewerkers die thuis werken kunnen zich via een netwerk melden

De informatie van de aanwezigheidsregistratie kan als een CSV-bestand worden geëxporteerd en bij 
de salarisadministratie gebruikt worden

Aanwezigheidsregistratie wordt gebruikt voor de registratie van de tijd aanwezig in de firma.

Aanwezigheidsregistratie

Aanwezigheidslijst en inspectie rapportage

Rapport Wizard - hiermee kunt u rapporten genereren die helemaal aan uw eigen wensen zijn 
aangepast

Op de standaardrapporten staan alle gebeurtenissen, de gebeurtenissen binnen een bepaalde 
tijdsperiode, de laatst bekende positie van een gebruiker en nog veel meer. 

De software levert ook standaardrapporten.

U kunt zien of er een ongeoorloofde toegangspoging was, ofwel door een deur te forceren of door 
een ongeldige kaart of tag te gebruiken. 

U kunt met één blik op het scherm zien wie ‘er vandaag aanwezig is’.

In het gebeurtenissen scherm kunt u alles in ‘reële tijd’ zien.

Wat zijn de mogelijkheden van de rapportage???

Technische Dienst

Verkoop

Administratie

GTC Observatietechniek - Toegangscontrolesystemen
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Met ons toegangscontrole systeem is het mogelijk, om via meerdere pc’s, het systeem te beheren en de 
gebeurtenissen te bekijken. 
In het bovenstaande voorbeeld hebben drie afdelingen toegang tot het systeem.

Technische Dienst - De supervisor kan kaarten of tags aanmaken of wissen, en hij gebruikt het 
rapportagescherm om te zien wie er aanwezig is en wie niet. 

Verkoop - De salesmanager kan kaarten of tags aanmaken of wissen. Hij kan op het 
rapportagescherm zien wie er aanwezig is en wie niet. 

Administratie - Kan kaarten voor één dag aan bezoekers aanmaken. Kan toegangsniveaus voor 
verschillende personeelsleden en afdelingen naar wens wijzigen. Er verschijnt een waarschuwing op  
het gebeurtenissenscherm als er een poging wordt gedaan om zonder toestemming toegang te 
verkrijgen. 

Meerdere werkstations

U kunt een gebruiker de toegang tot een locatie op afstand weigeren - met onmiddellijke ingang

U kunt kaarten voor een locatie op afstand aanmaken - onmiddellijk gebruiksklaar 

U kunt kaarten voor een locatie op afstand op precies dezelfde wijze aanmaken als die voor het 
hoofdkantoor

Het toegangscontrolesysteem kan worden gebruikt voor de controle van de toegangen voor locaties op 

  
afstand, via een dial-up modem of TCP/IP (Local of Wide Area Network verbinding LAN/WAN). 

Dit heeft vele voordelen:
Als de locatie verwijderd is van het hoofdkantoor en geen permanente personeelsbezetting heeft, kan de 
toegang via deze aansluiting vanuit het hoofdkantoor worden geregeld

Locaties op afstand

De Site Manager software geeft u de mogelijkheid verscheidene afgelegen sites van op afstand te 
controleren

! Integratie met alarm systemen
De toegangscontrolesystemen regelen niet alleen de toegang tot het gebouw,maar kan ook zo nodig 
ook het alarmsysteem deactiveren. 
Gebruikers die toestemming hebben om het alarm uit te zetten worden in de software
geprogrammeerd.

 
Als een systeemgebruiker te vroeg aankomt, en geen toestemming heeft het alarm uit te zetten, zal 
hij/zij geen toegang krijgen tot het gebouw. Eenvoudiger kan haast niet! 

Bij het verlaten van het gebouw kan het alarmsysteem gewapend worden door een geldige kaart aan 

 
te bieden aan de daarvoor voorziene lezer.  
Het GTC-toegangscontrolesysteem kan gebruikt worden bij de meeste alarmsystemen. Deze 
integratie met alarmsystemen vermindert de kans op vals alarm en onnodige oproepen.

Site Grafi ek
Met de functie ‘Site Grafiek’kunnen de operators de gebeurtenissen in de hele vestiging met één oogopslag 
controleren. 

Site Grafi ek verschaft een visuele weergave van de vestiging, compleet met deurlocaties en informatie 
over de deurstatus in reële tijd

Site Grafi ek waarschuwt de gebruiker dat er een poging wordt gedaan om een deur te forceren of om 
ongeoorloofde toegang te verkrijgen, en waar deze situatie zich 
voordoet, waardoor de operatoren snel kunnen handelen om de 
situatie te onderzoeken

GTC Observatietechniek - Toegangscontrolesystemen
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Koppeling met brandalarmsysteem - ontgrendelt automatisch alle deuren die bij een gegeven 
brandalarm zijn ingesteld als branddeuren 

Speciale functies maken het mogelijk liften, verlichting, verwarming en nog veel meer te controleren

Anti-pass back, algemeen, logisch en tijdsgebonden  

Integratie met andere merken van lezers - Biometrisch, handsfree en smart card 

Integratie met IP camera’s - beelden in ‘reële tijd’ van over de hele vestiging 

TOUCHLOCK K serie klavieren Lezers van de PROXOMITY P reeks

TOUCHLOCK K serie roestvrij 
stalen klavieren 

EXIT Drukknoppen E reeks 

GTC Toegangscontrolesysteem - de 

 
functies die we nog niet genoemd hebben

Behalve de TOUCHLOCK ‘K serie’ klavieren en ‘P serie’ PROXIMITY lezers, bestaat 
ons assortiment nu ook uit het KP serie PROXIMITY klavier met gecombineerde 
TOUCHLOCK en PROXIMITY functionaliteit. De KP serie klavieren zijn verkrijgbaar in 
KP50 en KP75 modellen (niet verkrijgbaar in roestvrij staal). De E serie drukknoppen 
geven elk GTC Toegangscontrolesysteem een stijlvolle afwerking! 

Klavieren, lezers en drukknoppen
Uitstekende prestaties én een stijlvol ontwerp:

GTC Observatietechniek - Toegangscontrolesystemen
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De Spray-unit wordt boven uitgangen gemonteerd of boven locaties met een hoog risicoprofiel, zoals 
kluizen. Bij een overval of inbraak wordt via een activatiemechanisme (maatwerk) het systeem op 
standby gezet. De Spray-unit wordt nu geactiveerd zodra de crimineel binnen bereik van de 
bewegingsmelder komt. Op dat moment wordt een aerosol met SelectaDNA verspreid. Indien de winkel is 
aangesloten op een Alarmcentrale wordt een melding doorgegeven met als bijzonderheid dat de dader 
mogelijk sporen van SelectaDNA op kleding en lichaam draagt.

Fraude, overval en  diefstal zijn aan de orde van de dag. Als praktijkgericht bedrijf weet u maar al tegoed dat ook u daar vroeg of laat mee 
geconfronteerd zult worden. Ongetwijfeld zult u de nodige organisatorische maatregelen getroffen hebben om genoemde calamiteiten te 
voorkomen. GTC Observatietechiek is gespecialiseerd in technische hulpmiddelen zoals camerasystemen en toegangscontrolesystemen maar 
ook SelectaDna is een van de producten die wij leveren. In de eerste plaatst hebben deze hulpmiddelen een zeer sterke preventieve werking, 
maar indien u slachtoffer wordt van een een overval helpen onze middelen bij het opsporen van de daders.

 

SelectaDNAspray markeert een inbreker of overvaller met synthetische DNA die opgenomen is in een kleurloze 
vloeistof die voor het blote oog vrijwel onzichtbaar is. De vloeistof licht op zodra het beschenen wordt met Ultra 
Violet licht. Met SelectaDNAspray gemerkte verdachten en bezittingen zijn dus voor de Politie snel te herkennen 
en tot het plaats delict te herleiden. 

 

 

Doordat er direct een doorkoppeling naar een Particuliere Alarm Centrale is kan bij het aanrijden naar het plaats delict kan de Politie van dit 
gegeven gebruik maken. Ook in een later stadium van een opsporingsonderzoek kan de politie gebruik maken van deze wetenschap. Het doel 
is de pakkans te vergroten en de bewijslast te verlichten. Beide vergroten het risico voor de crimineel waarvan een preventieve werking uitgaat. 
Om vooraf duidelijk kenbaar te maken dat uw object(en) dit verhoogde risico hebben wordt dit duidelijk gecommuniceerd aan de buitenzijde 
van het object. Indien een winkelstraat of bedrijventerrein SelectaDNAspray als collectief opzet zullen in overleg met de gemeente in het 
publieke domein ook verkeersborden met aanduiding van dit verhoogde risico geplaatst worden.
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SelectaDna is meer dan de spray alleen. Ook zijn er SeletaDna markeer kits en SelectaDNA Gel en Grease. 

SelectaDNA markeer Kits

De Forensische DNA markering waarmee u uw bezittingen kunt beveiligen. Deze kits 
zijn leverbaar in een aantal soorten, afhankelijk van het aantal items wat u wilt 
markeren.

De kits bevatten:

    * De unieke SelectaDNA vloeistof met daarin duizenden microdots.
    * Een applicator om het aan te brengen
    * Instructies voor het aanbrengen
    * SelectaDNA stickers
    * UV lamp sleutelhanger
    * 2 jaar gratis Database registratie, incl gratis wijzigingen
    * Bij de MKB kit wordt standaard 1 waarschuwingsbord geleverd
    * Bij de Corporate en Enterprise kit worden standaard 2 waarschuwingsborden geleverd. 

 

Is helder van kleur, is geschikt voor gebruik 
binnen, zoals deurknoppen, raamkozijnen of 
andere inbraak- of sabotage gevoelige plaatsen. 
Ook geschikt voor kleinere losse voorwerpen
zoals portefeuilles in tassen.

Is donker grijs van kleur en geschikt voor 
buitengebruik. Speciaal voor op koper en lood.

Met deze lampen is SelectaDNA waar te nemen. 

 

Uitleesapparatuur

Met de SelectaDNA handmicroscoop (100x vergroting) of electronische 
microscoop (200x vergroting) zijn de microdots te lezen en te fotograferen. 
Dit is vooral voor de opsporing van belang. Door het uitlezen van de 
microdots en on-line raadplegen van de Database kan de eigenaar van een 
aangetroffen voorwerp snel worden gevonden en gecontacteerd. Binnen een 
bedrijf kunt u hiermee batches of productgroepen scheiden en volgen.

SelectaDna Gel 

 

SelectaDna Grease 
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Voordelen beveiligingssysteemWaarom GTC voor u de juiste keuze is!

GTC is gespecialiseerd in het adviseren , leveren, implementeren 
en onderhouden van beveiligingssystemen. Het aantal calamitei-
ten en bedrijfsinbraken stijgt explosief in Nederland. GTC levert 
de apparatuur en heeft de knowhow om deze confrontatie te 
kunnen vermijden.

Beveiligingssystemen worden ook in steeds grotere mate 
gebruikt om bedrijfsprocessen te ondersteunen. 
In de industriële sector worden de systemen gebruikt om produc-
tieprocessen te observeren en te controleren. In de zorgsector 
worden de systemen gebruikt om personeel te ontlasten vooral in 
het monitoren van patiënten, zowel in beeld als geluid, op 
afstand.

Stabiliteit en continuïteit zijn basisvoorwaarden bij de ontwikke-
ling van beveilgingssystemen. GTC kiest dus uitsluitend voor 
productenten die een continu innovatief beleid voeren en hun 
betrouwbaarheid hebben bewezen.
GTC stelt uw belang voorop en zal de keuze voor een bepaalde 
oplossing afstemmen op de karakteristieke eigenschappen van 
uw omgeving. Door directe communicatie reageren wij op alle 
niveaus snel en adequaat. Bovendien beschikt GTC over een 
enthousiast team van slagvaardige en gekwalificeerde mensen.

Neemt u gerust eens contact met ons op dan kunnen wij u geheel 
vrijblijvend informeren over dit onderwerp. U kunt ook kijken op 
onze website wat de mogelijkheden zijn.

GTC Observatietechniek bv
Doornseweg 2a
4255 GZ  Nieuwendijk

T 0183 - 40 16 34
F 0183 - 40 15 73

E info@gtc-observatie.nl
I www.gtc-observatie.nl
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