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Ons wegennet raakt steeds vaker overbelast en ook verkeer over bruggen en sluizen 
zal steeds verder intensiveren. Een goede doorstroom en veiligheid zijn daar van groot 
belang en hieraan worden door toenemende wet- en regelgeving steeds hogere eisen 
gesteld. Daarom worden deze objecten continu gemoderniseerd en zo ook de benodigde 
elektronische installaties. 
 
Binnen TKH Security zijn wij al jaren actief in natte infrastructuur en weten daarom als geen ander  
hoe wij, samen met installateurs, eindgebruikers kunnen ondersteunen bij uitdagingen zoals:  

Optimale doorstroom van voertuigen en schepen  
Het monitoren van kritische omgevingen om snel in te kunnen spelen op veranderende    

    verkeerssituaties  
Bewaking van kritische omgevingen 
De operator voorzien van correcte informatie op het juiste moment. 

 
Complete video management oplossing  
voor de natte infrastructuur sector
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Videobewaking 
Door videobewaking toe te voegen aan uw beveiligingssysteem is het mogelijk 
voor eindgebruikers om live mee te kijken wat er op een specifieke locatie gebeurt 
en hier direct op te reageren. Voor operators kunnen individuele layouts worden 
gemaakt met panelen o.a. om beelden terug te kijken, voor bedieningselementen 
voor systemen van derden, HTML-browsers en plattegronden. Door IP-
camera’s, codecs en videoanalysetechnieken te integreren met de nieuwste 
streamingmethoden, bieden wij een uitstekende beeldkwaliteit. Het systeem 
is gebaseerd op een open architectuur, wat een zeer eenvoudige integratie 

en installatie mogelijk maakt (API en ONVIF 
ondersteuning). Met onze krachtige macro-engine 
kunnen uw klanten zelf bepalen hoe het systeem 
moet reageren op bepaalde gebeurtenissen. Onze 
videobewakingsoplossing is schaalbaar van een paar 
tot een paar duizend camera’s en overige aangesloten 
apparaten.  
 
 

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
Bewegingsdetectie opname  
Opname van videobeelden  
Objectdetectie  
Failover beveiliging  
Intelligente analyse van videocontent (VCA)  
Een overzichtelijk, zelf in te delen, dashboard met live beelden  
Tot 70% lagere netwerkbelastingen d.m.v. dual streaming en multicasting  
Toegang ook mogelijk via mobiele telefoon en webbrowser  
Geschikt voor ieder beveiligingssysteem.  

Thermische camera’s 
Andere mogelijkheden van IP-technologie om objecten te beveiligen: 
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Netwerkcamera’s 
Op dit moment maken veel objecten, zoals 
bruggen en sluizen nog gebruik van analoge 
oplossingen en is de bestaande bekabeling 
vaak een grote kostenpost om te vervangen als 
men over wil gaan naar een IP-oplossing. TKH 
Security heeft speciale hybride camera’s met 
zowel een analoge BNC-connector als een SFP 
slot, waardoor er verschillende SFP modules op 
aangesloten kunnen worden. Op deze manier 
bieden we u een mogelijkheid om de bestaande 
bekabeling te behouden, waardoor de kosten 
aanzienlijk lager worden.
 
Deze hybride camera’s stellen u en uw 
klanten in staat om gebruik te maken van 
ouderwetse coax/analoge netwerken en toch te 
migreren naar IP camera’s. Door verschillende 
mogelijkheden van het aansluiten van de 
camera, op BNC uitgang of middels SFP Slot, 
kan er gekozen worden welke interface wenselijk 
is voor dat specifieke moment, bijvoorbeeld 
glasvezel, coax, of Ethernet. De eindgebruiker 
kan dan een begin aan een IP netwerk en de 
overstap naar moderne IP camera’s maken door 
de veldcomponenten en centrale backbone te 
vervangen, zonder de bestaande infrastructuur 
te veranderen. 

In combinatie met de ECOplug (IP over Coax 
SFP Module) kunnen de IP camera’s dan over 
het bestaande coax netwerk uitgelezen worden. 

Deze specifieke cameralijn, de Siqura 
920 serie, is beschikbaar als fixed dome 
camera (artikelnummer: FD920) box camera 
(artikelnummer: BC920) en als PTZ dome 
camera (artikelnummer: PD920). Zeker de 
BC920 box camera is met zijn 3MP zeer 
lichtgevoelige sensor en P-iris zeer geschikt om 
het juiste plaatje te maken ook in lastige licht 
omstandigheden. Klik hier voor meer informatie 
over de BC920.

Een ander voordeel van de 920 serie is de 
verhoogde cybersecurity, waaronder sterke 
wachtwoorden, ongebruikte poorten worden 
geblokkeerd, IEEE802.1x en HTTPS encryptie 
met TLS 1.2. Verder kunnen deze camera’s door 
het SFP slot ook direct op glasvezel worden 
aangesloten wat natuurlijk een goede beveiliging 
is in het veld. Deze camera’s kunnen tevens 
beelden verzenden over langere afstanden. 
Dit is ideaal om mediaconverters in het veld of 
veldkasten met randapparatuur te verminderen.
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Fixed dome camera (artikelnummer: FD920)

Box camera (artikelnummer: BC920)

PTZ dome camera (artikelnummer: PD920)

https://siqura.com/product/bc920/
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Voorbeelden van netwerken
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Thermische camera’s 
Thermische camera’s detecteren of er mensen 
op een object staan in elke weersomstandigheid 
zoals regen, mist of laaghangende zon. Er kan 
dan automatisch een signaal worden gegeven 
aan de controlekamer en indien nodig kan 
hierop direct actie worden ondernomen. Door 
de XCU Compact camera kunnen operators 
detecteren of personen of voertuigen op een 
kritische plek op een object staan.  
 
De XCU Compact camera is uitgevoerd in een 
speciale RVS behuizing en is beschikbaar met 
verschillende objectieven: 7.5mm, 9mm, 13mm, 

19mm, 25mm of 35mm. Grotere kijkhoeken 
zijn ook mogelijk. Klik hier voor de gehele lijn 
thermische XCU camera’s.  
 
RVS Camera’s 
Siqura heeft naast thermische RVS camera’s 
ook een aanbod aan optische RVS camera’s. 
Denk hierbij aan de XCU Compact camera.  
Klik hier de specificaties van dit product.  

Deze full HD camera is beschikbaar als 2.8 mm 
- 12 mm (4x) en als mid-range 5 mm - 50 mm 
(10x) camera die zowel op glasvezel  
 

kan worden aangesloten als op een ethernet 
connectie.  
 
Encoders 
Wij bieden u naast een video management 
systeem en diverse camera’s, tevens 
verschillende encoders die analoge 
signalen omzetten naar een IP signaal. 
Met de vierkanaals encoder S-64 Ev2 of de 
eenkanaals encoder C-60 E-MC kunt u gebruik 
te maken van IP-technologie. Klik hier 
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https://siqura.com/product/xcu_compact_thermal/
https://siqura.com/product/xcu_compact/
https://siqura.com/products/video-encoders/


 
 
Referenties 
Waterwerken Zeeland, Nederland 
Bosphorus Brug Istanbul, Turkije 
‘s Werelds grootste verhoogde weg in Koeweit

 
 
 
Over ons 
TKH Security biedt u slimme en gebruiksvriendelijke 
totaaloplossingen op het gebied van 
beveiligingsmanagement, videobewaking en asset- & 
site beheer voor de infrastructuur sector. TKH Security 
en Siqura hebben een belangrijke positie in de Benelux 
en meerdere kantoren wereldwijd. Beiden maken 
onderdeel uit van TKH Group N.V.
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https://tkhsecurity.com/waterworks/
https://tkhsecurity.com/bosphorus/
https://siqura.com/case/worlds-biggest-causeway-in-kuwait/
https://tkhsecurity.com/case/waterworks-zeeland/
https://tkhsecurity.com/case/waterworks-zeeland/
https://www.tkhgroup.com/nl/


tkhsecurity.com

GROUP

https://www.tkhsecurity.com
https://www.tkhsecurity.com
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