
9FEBRUARI 2012

Mobiele scanapparatuur 
Bavak voor Douane Schiphol
De Douane op Schiphol gebruikt 
sinds eind vorig jaar het nieuwe 
AS&E ZBackscatter scanvoertuig van 
Bavak Beveiligingsgroep. De appara
tuur maakt het mogelijk om vliegtui
gen van buitenaf te scannen op 
bijvoorbeeld de aanwezigheid van 
drugs in het vliegtuig. De ZBV 
Backscatter Van zal in het reguliere 
scanproces op Schiphol, in het 
Amsterdamse Havengebied en bij 
controles op uitgaande goederen 
worden ingezet. Veiligheidsvoorzie
ningen op de apparatuur garanderen 
dat de röntgenbron direct uitschakelt 
zodra een persoon de grens van het 
scangebied overtreedt.

Consolidapp nu ook 
verkrijgbaar voor Android
Uitzend en detacherings
organisatie Consolid heeft 
een app ontwikkeld voor 
smartphones met een 
Android besturingssysteem. 
De app toont alle vacatures 
in het bestand van Consolid. De 
gebruiker kan zelf alerts instellen en 
ontvangt pushberichten bij nieuwe 
vacatures binnen een zelf ingesteld 
profiel. Voor de app voor de iPhone is 
een nieuwe update beschikbaar.

Unica Automatic Sprinkler 
erkend als REOB bedrijf
Unica Automatic Sprinkler is sinds 
1 januari officieel erkend als REOB 
bedrijf. Dat betekent dat klanten nu 
ook bij Unica terecht kunnen voor het 
onderhoud van kleine blusmiddelen, 
zoals brandblussers en brandslang
haspels. Onder kleine blusmiddelen 
vallen zowel handbrandblussers, 
brandslanghaspels als droge 
blusleidingen (ook high pressure).

Seminar wetgeving 
camerabewaking Nederland
De Norbain Academy houdt op 26 
maart het Seminar Camera Wetge
ving. Tijdens dit twee uur durende 
seminar gaat jurist Arnoud Engelfriet 
in op de wetgeving die betrekking 
heeft op camerasystemen. Bezoekers 
krijgen antwoord op juridische 
vraagstukken en inzicht in waar hun 
verantwoordelijkheden liggen als 
beveiligingsinstallateur. Zie ook 
www.norbainbenelux.com/academy.

Business

Het laatste nieuws dagelijks op 
www.beveiliging.nl/nieuws 
en in de digitale nieuwsbrief

Integratie Deltalinqs Centraal Post 
in Trigion AlarmServiceCentrale
De directies van Deltalinqs en 
Trigion hebben een Service 
Level Agreement ondertekend 
om de Deltalinqs Centraal 
Post te integreren in de Trigion 
AlarmServiceCentrale. 

Deltalinqs is de organisatie die de 
collectieve belangen van de 
aangesloten bedrijven en 
verenigingen in de Mainport 
Rotterdam behartigen. In de 
meldkamer bij één van de 
aangesloten bedrijven was de 

Deltalinqs Centraal Post ingericht, 
om een optimale communicatie 
te waarborgen tussen aangeslo
ten bedrijven, verenigingen, 
hulpdiensten en andere stakehol
ders. De activiteiten van de post 
worden geïntegreerd in de 
dienstverlening van de AlarmSer
viceCentrale. Deze overname van 
de activiteiten van de Deltalinqs 
Centraal Post past in het beleid 
van Trigion om samenwerking te 
zoeken met stakeholders, onder 
meer binnen vitale infrastructuur.

POLYCLOSE

y Polyclose, dat half januari plaatsvond in Gent, staat in het teken van 
hang en sluitwerk, raam, deur, gevel en toegangstechniek. De beurs 
biedt een overzicht van alle bewegende elementen aan en in de gevel.

Brandmeldinstallatie binnen één dag vervangen
HtW Installatietechniek heeft eind 2011 de complete brandmeldinstal
latie van Woonzorgcentrum Sprengenhof te Ugchelen in één dag 
vervangen door een brandmeldsysteem van Hertek. Met de eendaag
se operatie door een tienkoppig team bleef de overlast voor de zorg
instelling tot een minimum beperkt. De instelling huiverde voor de 
onrust die de operatie onder inwoners zou veroorzaken. Voor zover 
bekend is niet eerder een brandmeldinstallatie zo snel vervangen.
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