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Covid-19 Solutions

Beste ondernemer,

Het coronavirus heeft een behoorlijke impact op het ondernemen voor productiebedrijven, winkeliers en 
dienstverlenende bedrijven. Door onduidelijke berichtgevingen van diverse kanten is het moeilijk een pijl te trekken 
wat u en ons staat te wachten. De regering is duidelijk; in wat wel en niet kan en heeft de teugels wat laten vieren en 
wij zien direct dat men denkt dat het met het corona virus op dit moment wel meevalt en de 1,5 meter maatregel niet 
door eenieder meer wordt nageleefd. In bepaalde gevallen is het ook niet makkelijk om deze regel na te leven. Echter 
zal de overheid in gaan grijpen als de statistieken laten zien dat nieuwe maatregelen noodzakelijk gewenst zijn. Dit 
houdt dan in dat er gehandhaafd dient te worden zonder een oog dicht te knijpen. En helaas omdat het niet anders 
kan, er voorbeelden gesteld moeten worden waarbij bekeurd zal gaan worden. De bedragen die hiervoor gelden zijn 
erg hoog en kunnen duizenden euro per geval gaan kosten.

In de Retail keten zien wij, dat vooral winkeliers extra kosten op zich hebben genomen door beveiligers in te huren 
die het aantal klanten per vierkante meters bewaken om zo verspreiding van het corona virus in te perken zoals de 
overheid dit graag ziet. Echter is dit is weliswaar een gedegen oplossing, maar ook een dure oplossing in deze toch al 
moeilijke periode voor winkeliers.

Om u een beeld van deze kosten te geven:
Eén beveiliger aan de deur van een winkelier kost al snel € 2.000,- p/week, per maand heeft u als winkelier dan al 
een extra kostenpost van zegge € 8.000,-  om de 1,5 meter maatregel na te laten leven. Dit kan ook anders! Door de 
aanschaf van een “People-counter prevention kit” doet u een éénmalige investering die zich vaak al na 1 week heeft 
terugverdient. Deze mooie en nieuwe techniek is, zo merken wij, bij nog niet iedereen bekend en is een investering 
voor de lange termijn. 

Dit systeem is AVG-proof en geeft u veel informatie om aan te kunnen tonen dat u zich aan de Covid-19 regels houdt 
(hoeveel mensen zijn er in de winkel op welk tijdstip en hoeveel mensen waren er over heel de dag en houden ze 
voldoende afstand).

Voor productiebedrijven zijn er diverse mogelijkheden om AVG-proof de lichaamstemperatuur te meten (zie pagina 
7-9). Voor werknemers is het fijn om te weten of dat hun werkplek veilig is en voor ondernemers is het preventief 
en maatschappelijk verantwoord om een veilige werkplek te creëren. Met deze investering biedt u als werkgever uw 
personeel een gevoel van veiligheid binnen uw bedrijf, waarbij het ziekteverzuim behoorlijk wordt beperkt.

Wilt u meer weten over deze technische oplossingen of eventuele aanschaf, dan zijn wij voor u beschikbaar met de 
juiste informatie en mogelijkheden. Ook bent u van harte welkom bij ons in de grootste “Security Showroom van 
Europa”.

Peter Gatowinas
Directeur PG Security Systems
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De complete “People-

Counting Preventie Kit” is 

een oplossing om simpel 

en snel te handelen. De 

kit kan worden gebruikt 

om winkeliers en andere 

ondernemers te helpen 

met het beheren van de 

toestroom van bezoekers 

middels een eenvoudige 

verkeersbord methode 

(zie bovenstaande 

afbeeldingen. 

De slimme camera 

berekend zelf het gebied waar uw klanten in en uitlopen welke 

simpel is in te stellen, u geeft het aantal klanten aan welke 

maximaal in uw winkel kunnen worden toegelaten en uw “People-

Counting Preventie Kit” doet voor u de rest en informeert uw 

klanten middels een TV scherm. 

Deze oplossing is zeer 

snel te plaatsen en 

bijzonder nauwkeurig, 

in tegenstelling van ook 

andere aanbieders worden 

alleen mensen geteld 

en geen winkelmandjes, 

dozen etcetera.

Dus heeft u een perfect 

systeem, AVG proof met 

een correcte weergave 

van juiste informatie.

Door toevoeging van 

een extra digital synage box is het mogelijk om omzet verhogend 

te werken d.m.v. een reclameboodschap toe te voegen in het 

beeldscherm waardoor uw klant geprikkeld wordt een extra 

aanbieding van u aan te schaffen.

People Counting

1.5 meter

VOLDOENDE AFSTAND HOUDEN S.V.P.

Winterjack
Normaal 89.00

59.00
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Indoor People Counting Camera

In hotels, kantoorpanden en winkels is het in een trappenhuis 

moeilijk tot onmogelijk om de juiste afstand te houden. Zet 

een slimme people counter in om te tellen hoeveel mensen 

er aanwezig zijn zodat elke bezoeker weet of hij de trap kan 

gebruiken.

People Counting
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People Counting

Dual Lens People Counting Camera 

De slimme dual lens versie van de people counting camera kan 

zowel binnen als buiten gebruikt worden. De camera kan vanaf 

2 meter tot 6 meter hoog geplaatst worden. De camera kan ook 

voor het bewaking van de sociale afstand ingezet worden.

De slimme camera van Hikvision ziet of personen in het 

detectiegebied zich houden aan de 1.5m afstand.

Wanneer 2 personen te dicht bij elkaar komen geeft de camera 

een waarschuwing. Door het koppelen van een simpele speaker 

met tekst herinnert u uw bezoeker aan de te houden afstand.

1.5 meter

1.5 meter

VOLDOENDE AFSTAND HOUDEN S.V.P.

Winterjack
Normaal 89.00

59.00

Information Distribution Box

Met de Hikvision digital signage box kunt u zelf kiezen wat 

op een scherm weergegeven wordt! U kunt zelf de weergave 

indelen en aanpassen. Deze box is ideaal in te zetten om uw 

confrontatie-monitor mee aan te sturen of een weergave van de 

people counter te geven!
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Mondkap detectie

Deze camera’s worden veelal toegepast in het openbaar vervoer, 

taxi’s en openbare ruimtes waar mondkapjes verplicht worden 

gesteld , bij het niet dragen van een verplicht mondkapje 

wordt een vriendelijk gesproken audio boodschap 

ten gehore gebracht. Deze techniek draagt 

ertoe bij dat personen zich niet 

opgelaten voelen wanneer zij 

vriendelijk worden geattendeerd op 

het dragen van een mondkapje.

Ook voor deze oplossing hebben 

wij voor u de hoogste kwaliteit 

gerealiseerd waardoor u  

betrouwbare en zeer vriendelijk 

informatie kunt verstrekken aan 

personen. Alle door ons bedrijf 

geselecteerde en aangeboden oplossingen 

zijn conform de RIVM richtlijnen en AVG 

wetgeving. Alle investeringen welke worden 

gedaan met deze camera’s zijn voor de lange termijn.

Live mondkapdetectie 

met audionotificatie: 

simpel & makkelijk. Door 

optisch beeld ook te 

gebruiken als “normale” 

bewakingscamera

Audiomelding vanuit de camera!
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Face recognition

Face terminal
Een face terminal kijkt naar het gezicht van de degene die in beeld staat. De face 

terminal meet supersnel én zeer accuraat de temperatuur van de bezoeker. Dit gebeurt 

tot 0.5° Celsius nauwkeurig. Zo kan voorkomen worden dat personen met een te hoge 

temperatuur in de gedeelde ruimtes komen. Immers, een te hoge lichaamstemperatuur 

is áltijd een indicatie van een gezondheidsprobleem. Zo weet iedereen die in het pand is 

dat er geen personen met een verhoging zijn waar door het risico voor de gezondheid 

lager is. Daarnaast kan de terminal ook controleren of een mondkapje gedragen worden. 

Deze functie kan aan- of uitgezet worden, al naar gelang de geldende regels op locatie.

Indien gewenst kan de terminal ook een serie vragen van de bezoeker afnemen. Zo kan 

simpel en vakkundig voldaan worden aan de eisen die de overheid stelt.

Een veilige omgeving voor iedereen
De huidige covid-19 maatregelen leggen een vergrootglas op wat er nodig is om ons 

veilig te voelen. Waar dit voorheen te maken had met veilig werkmateriaal en een veilige 

werk wijze is er nu veel aandacht voor de gezondheid. Op plekken waar veel mensen 

bij elkaar komen is het beschermen van de gezondheid van alle aanwezigen een 

belangrijk iets. Als gastheer of eigenaar heeft u hier een belangrijke rol in. Uw bezoekers 

of medewerkers verwachten een veilige omgeving. Kan ik bij iedereen die aanwezig is in 

de buurt komen? Zijn er geen bezoekers of collega’s in het pand die ziekteverschijnselen 

hebben of die de voorschriften niet volgen?

De technische oplossingen die op dit moment voor handen zijn spelen een belangrijke 

rol in het vervullen van deze behoeftes. Op een efficiënte en veilige manier kan er een 

passende en blijvende oplossing worden geboden.
+      Detectie

7”

Face recognition terminal
met temperatuur screening

Temperatuur meten, mag dat van 
de Autoriteit Persoonsgegevens?

Ja, dat mag absoluut. In het begin van 

de Covid-19 crisis heeft de Autoriteit 

Persoonsgegevens (AP) zich waarschuwend 

uitgesproken over het gebruik van 

temperatuurmeting middels camera’s.

Het meten van een temperatuur mag áltijd 

wanneer deze gegevens niet centraal verwerkt 

worden. Bij deze standalone oplossingen is dit 

het geval. De metingen worden niet gedeeld 

met een andere programma’s. Zo worden 

er geen gegevens gekoppeld. Inmiddels 

wordt deze oplossingen op veel locaties 

zoals vliegvelden, ziekenhuizen toegepast. 

Ook productiebedrijven, kantoorpanden en 

winkelcentra gebruiken deze oplossing om een 

zo veilig mogelijke omgeving te creëren. 
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Covid-19 Solutions

THERMAL 
SCREENING
Met de nieuwe geavanceerde detectoren en algoritmen kunnen 

Thermal Screening (Thermographical) Camera’s realtime 

verhoogde lichaamstemperaturen detecteren in bewegende 

menigten, met een nauwkeurigheid tot ± 0,5° C, waardoor het 

uitermate geschikt is voor kantoorgebouwen, fabrieken, stations, 

luchthavens en andere openbare plaatsen. Kies vervolgens 

hoeveel bezoekers er maximaal naar binnen mogen.

Economical Thermal Fever
Screen Solution 
Bullet/Dome camera

Deze speciaal voor COVID-19 ontworpen camera’s meten de 

lichaamstemperatuur van personen. Een zeer geavanceerd 

product die op zeer professionele wijze een betrouwbare meting 

signaleert op een afstand van 0,5 tot 1,5 meter.

Een meting kan dan conform de RIVM richtlijnen en AVG 

wetgeving worden uitgevoerd zodat er geen onnodig medisch 

risico benomen behoeft te worden bij deze meting. Het geeft een 

gevoel van “Ik ben veilig bij temperatuur metingen van andere 

personen”.

Dit product kan zowel als vaste opstelling worden geïnstalleerd 

als ook in een mobiele opstelling worden toegepast. Voor de 

mobiele oplossing wordt er een statief mee geleverd zodat 

het product op meerdere plaatsen op een locatie kan worden 

toegepast.
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Economical Thermal Fever
Screen Solution 
Handheld module

Deze handheld lichaamstemperatuur detectiemodule is 

een zeer geavanceerd product die op zeer professionele 

wijze een betrouwbare meting signaleert op wel een 

afstand van 1,5 meter

Een meting kan dan conform de RIVM richtlijnen 

worden uitgevoerd zodat er geen onnodig medisch 

risico benomen behoeft te worden bij deze meting. 

Het geeft een gevoel van “Ik ben veilig bij temperatuur 

metingen van andere personen”.

De handheld thermografiecamera is uitgerust met een 

thermische detector en een display waar de gemeten 

waarde direct zichtbaar is. Het kan door personeel 

worden ingezet voor contactloze koortsmetingen bij 

de ingang van winkels, openbare gebouwen, kantoren, 

stations, vliegvelden en kunnen zij bezoekers met 

koorts snel en eenvoudig detecteren. De scanner hoeft 

alleen maar op het gezicht van een persoon gericht te 

worden om de temperatuurmeting uit te voeren.
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Intercom

Alle bedrijven met verhandelbare goederen hebben de beschikking 

over een magazijn (groot of klein), het is niet verstandig deze voor 

alle personeelsleden toegankelijk te houden. Er zal toezicht en 

controle nodig zijn over wie dit magazijn betreedt. De technische 

oplossing die dit mogelijk maakt is een gedegen toegangscontrole 

systeem, welke al leverbaar is voor kleine winkeliers met een 

klein magazijn (1 deur) en weinig personeel, alsook voor grote 

bedrijven met meerdere toegangsdeuren en afgesloten ruimtes 

met toegangsdeuren binnen een groot magazijn. Toegangsdeuren 

kunnen worden ontsloten met diverse mogelijkheden, allemaal 

beveiligd en naar wens in te richten. Kortom een oplossingen voor  

de schoenenwinkel alsmede ook voor productiebedrijven b.v. met 

meer dan 500 man personeel. 

De toegangscontrole producten die worden aangedragen zijn 

High-End producten met onder andere vingerafdruk scanners, 

gezichtsherkenning en paslezers, voor een zeer betaalbare prijs 

en is te koppelen in een totaal oplossing.  Camerasystemen, 

Inbraaksystemen, Intercom en Toegangscontrolesystemen werkend 

in één softwarepakket en één App. Zo heeft u vanaf een centraal 

punt ( b.v. vanuit uw woning ) een totaal overzicht over uw gehele 

bedrijf.

Intercomsystemen worden steeds vaker aangeschaft, het biedt een 

bewoner een vertrouwd gevoel van veiligheid. Zomaar de voordeur 

open doen zonder te weten wie er voor de deur staat is niet meer 

verstandig in onze maatschappij. Ook tijdens deze corona crisis een 

niet onverstandige beslissing om deze aan te schaffen. Bezorgers 

van pakketten, enquêteurs, deurverkopers kunnen netjes worden 

aangesproken via de audio. Personen met mooie praatjes en minder 

goede bedoelingen blijven nu voor een dichte deur staan, terwijl 

door de bewoners hulp ingeroepen kan worden.

Een breed assortiment aan producten en mogelijkheden zijn voor 

u beschikbaar tegen een zeer betaalbare aanschafprijs. Aan een 

bekabeld intercomscherm is het nu ook mogelijk draadloos extra 

schermen te koppelen om b.v. vanuit uw slaapkamer te kunnen 

zien wie er voor de deur staat. Ook wanneer u niet thuis bent, 

wordt u gewaarschuwd middels uw mobiele telefoon waarbij u 

direct kunt communiceren met de persoon die bij u voor de deur 

staat, dit alles via een gratis app zonder abonnementskosten. 

Deze intercomsystemen zijn verkrijgbaar voor vrijstaande 

woningen, appartementen, grootschalige bewonerscomplexen en 

nieuwbouwprojecten.

Toegangscontrole
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U heeft de vrijheid om zelf te bepalen welke manier van 

bedienen voor u prettig. De toegangscontrole kan bediend 

worden met een code, met een kaart, met een vingerafdruk of 

zelfs middels gezichtsherkenning. U kiest zelf welk model past in 

uw pand en past bij uw gebruik.

Toegangscontrole oplossingen kunnen ook gebruikt worden als 

prikklok zodat u van uw personeel gemakkelijk de aanwezigheid 

kan vastleggen. Deze data kan weer gebruikt worden om uw 

loonadministratie correct in te richten.

Er zijn meerdere modellen 

beschikbaar als binnenpost. 

Er zijn meerdere maten en 

kleuren te kiezen. Uniek aan 

deze binnenposten is dat er 

ook de camera’s die in het 

systeem zijn aangesloten 

bekeken kunnen worden. 

Zo kun u zien wie er voor 

de deur staat maar ook een 

overzichtsbeeld bekijken.

De intercom-oplossingen is in meerdere varianten beschikbaar. 

Dit kan van één deur met één huurder dan wel bewoner tot 

meerdere deuren en honderden bewoners. 

Alle oplossingen zijn zonder abonnementsverplichting en zijn 

allemaal te koppelen naar uw mobiele telefoon. Zo kunt u ook 

wanneer u niet op locatie bent zien wie er is, communiceren en 

zelfs wanneer gewenst de deur open laten gaan.
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Alle genoemde prijzen zijn netto in euro’s, exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.  
Op al onze leveringen en transacties zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze worden u op verzoek toegezonden. 

Kijk voor meer informatie op onze website! www.pg-securitysystems.nl

Hoofdkantoor
 Florijnstraat 77

 2988 CL Ridderkerk

PG Security Systems B.V.

Centraal magazijn
 Florijnstraat 74

 2988 CL Ridderkerk

 0180-434706

 info@pg-securitysystems.nl

 www.pg-securitysystems.nl

De camera’s zijn zeer lichtgevoelig én beschikken over een ingebouwde LED

die waar nodig kan bij verlichten. Dankzij deze slimme combinatie schakelt

de camera nooit naar zwart-wit beeld en zijn alle details altijd duidelijk zichtbaar.

Vage, onscherpe en slechte beelden zijn definitief verleden tijd.

Al vanaf € 1.500,00 kan ook uw locatie voorzien worden van een state-of-the-art systeem met ColorVu.
Dit is inclusief basis installatie en drie jaar garantie op alle onderdelen!

ColorVu

Vage beelden zijn verleden tijd!
ColorVu camera’s geven u 24 uur per dag, 7 dagen
in de week een perfect beeld.
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