
Precisie camerabewaking 
voor uw bouwplaats

Security Cabin is specialist in het koppelen van bewegingsmelders 
aan diverse soorten camera’s. Bij een verdachte melding wordt de 
camera ingeschakeld, waarna de beelden worden doorgestuurd naar 
een beveiligingsbeambte. Deze schat de situatie in en schakelt indien 
nodig andere hulpdiensten in. De alarmcentrale beschikt over een 
live-viewverbinding welke direct met de politie kan worden gedeeld. 

VOORDELEN
De Security Cabin beveiligt 
het materiaal, maar geeft ook 
medewerkers een gevoel van 
veiligheid. Deze beveiligings-
methode is voordeliger dan een 

(semi)permanente terreinbewaking door een beveiligingsbedrijf. De 
Security Cabin kan worden geplaatst als stand-alone unit en is zelf-
voorzienend in de stroomvoorziening. De unit kan worden voorzien 
van een aggregaat. Naast de bewegingsmelder voor de camera, kan 
de cabin ook worden voorzien van felle verlichting. De dome-camera 
maakt 24/7 opnames, welke op een later tijdstip terug kunnen wor-
den bekeken. 

Een bewegingsmelder voor verlichting vindt iedereen normaal, maar een bewegingsmelder 
voor camerabewaking die rechtstreeks contact zoekt met een regionale controlekamer kan 
van toegevoegde waarde zijn voor uw bouwplaats. Vanuit de meldkamer kan de 360º dome-
camera worden bediend voor een juiste inschatting van de situatie ter plaatse.
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WAAROM KIEZEN VOOR SECURITY CABIN
Bouwplaatsen zijn bij uitstek locaties waar mensen buiten de werk-
tijden graag nog even hun slag willen slaan. Bouwplaatsbeveiliging 
is geen luxe, maar in veel gevallen een must. Naast het bouwmate-
riaal, staat ook het rijdend materieel in de nachtelijke uren veelal op 
de bouwplaats geparkeerd. Voldoende redenen om te kiezen voor de 
beveiliging van Security Cabin. 

Voor nog grotere gebieden zijn slimme combinaties mogelijk. Daar-
naast kan de cabin, die dankzij zijn uitstraling ook een preventieve 
werking heeft, fungeren als barrière. De mogelijkheden beperken 
zich echter niet tot preventie van diefstal of vandalisme. Vaak moe-
ten mensen ook tegen zichzelf worden beschermd. Dat geldt met 

name voor bijvoorbeeld hoogspanningslocaties, elektriciteitscentra-
les of evenemententerreinen. Op dergelijke terreinen lopen onbe-
voegden extra risico’s. Tot slot kunnen de cabins ook bij grote evene-
menten worden ingezet ter ondersteuning van de beveiliging. Denk 
hierbij aan het toezicht op zowel grote groepen mensen, alswel indi-
viduele beveiligingsmedewerkers. 

DE VOORDELEN OP EEN RIJTJE
Security Cabin levert permanente of semipermanente beveiligings-
units voor risicovolle objecten. Het bedrijf werkt met een eigen 
meldkamer, waar de signalen worden beoordeeld en opgevolgd. Bij 
calamiteiten kan er 24/7 worden geleverd. Om aan de vraag te kun-
nen voldoen, heeft Security Cabin de beschikking over circa 150 units. 
Indien nodig kan de voorraad echter in korte tijd worden uitgebreid. 
Het transport van de containers wordt volledig door eigen medewer-
kers verzorgd. De cabins zijn eenvoudig verplaatsbaar, bijvoorbeeld 
op bouwplaatsen of scheepswerven. 

ONZE PROJECTEN:

 BAM Infra: beveiliging van de funderingen bij windpark Wieringermeer

 Hoogheemraadschap Noorderkwartier: beveiliging van verschillende gema-

len

 Qirion: beveiliging van projecten op meerdere locaties t.b.v. hoogspannings-

masten

 Scholtens Bouw: beveiliging van verschillende nieuwbouwprojecten, waar-

onder de Toren van Hoorn 

Security Cabin staat open voor afwijkende projecten. Zo was Tata Steel op zoek 

naar een methode om stofdeeltjes te meten. Met de inzet van een speciale 

camera, is Security Cabin er in geslaagd de meting nauwkeuring uit te voeren.

.

WIE ZIJN WIJ
Security Cabin is in 2012 ontstaan vanuit het beveiligingsbedrijf 
Regio Control, dat een duidelijke behoefte aan deze manier van 
beveiligen waarnam. Regio Control zag dit als een goede aanvulling 
op het al bestaande dienstenpakket. Door de groei is in 2016 beslo-
ten de activiteiten van Security Cabin onder te brengen in een nieu-
we onderneming. 
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