
SCN NightHawk
Objectbeveiliging met slimme infrarood camera’s

ONBEGRENSD
De mogelijkheden van SCN Nighthawk zijn legio. 
Bij terreinbeveiliging valt te denken aan opslag- en overslag 
van containers en goederen, bouwplaatsen, parkeer- en 
complete bedrijventerreinen. 

Daarnaast biedt de SCN Nighthawk betaalbare zekerheid 
voor opslagloodsen, bedrijfsruimten en warehouses van 
willekeurige oppervlaktes. 

Dankzij onze deskundige centralist zijn er praktisch geen 
valse alarmdoormeldingen meer.

INVENTARISATIE
Voorafgaande aan de installatie wordt de situatie bij 
het te beveiligen object uitgebreid geïnventariseerd. 
Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld met 
de meest ideale positie voor de camera.

Zodra de installatie gereed is, wordt de link naar de Service 
Centrale Nederland Meldkamer gelegd en worden de 
beveiligingsprotocollen opgesteld.
Voor u betekent dit een einde van veel onzekerheden en 
kunt u met een gerust hart naar huis. 
SCN Nighthawk neemt het voor u over en zorgt voor 
een optimale beveiliging van terreinen en objecten.

www.servicecentralenederland.nl/nighthawk

AANBIEDING
Het SCN Nighthawk systeem kost € 900,00 per jaar plus 
eenmalig € 1.629,00 voor de installatie. 
Beslist u nu, dan ontvangt u het complete systeem voor de eenmalige 
installatiekosten  van € 1.250,00. Daarna betaalt u per maand 
slechts € 62,50.

Prijzen zijn excl. BTW en inclusief het abonnement op de Service Centrale Nederland Meldkamer en onze professionele, snelle en persoonlijke dienstverlening. 
Tevens kunt u voor dit bedrag uw aansluiting van de beveiliging van uw pand ook onderbrengen bij Service Centrale Nederland. Ten slot kunt u ook gebruik maken 
van onze alarmopvolging door middel van een mobiele surveillance van uw pand extra kosten voor een uitruk kunt u bespreken met onze vertegenwoordiger. 

NIEUW 
De ontwikkeling van beveiliging van objecten gaat steeds 
sneller. Sinds kort is er een slimme infrarood camera op de 
markt. In combinatie met een meldkamer biedt dat een ideale 
oplossing voor terrein- en objectbeveiliging.
Ontdek de vele voordelen van onze nieuw op de markt 
verkrijgbare SCN Nighthawk.

SLIM
De nieuwste generatie infraroodcamera’s zien het verschil 
tussen een klein dier en een mens. Daarmee wordt het 
bewaken van grotere buitenterreinen nu een stap dichterbij 
gebracht. Zeker als deze slimme camera’s gekoppeld zijn 
aan een meldkamer, zoals bij Service Centrale Nederland.

Zodra de camera een verdachte detecteert schakelt hij 
automatisch in en alarmeert de meldkamer. 
De centralist van Service Centrale Nederland kan direct 
meekijken en afhankelijk van de vooraf gemaakte afspraken 
en de acute situatie actie ondernemen in diverse vormen.



Service Centrale Nederland B.V. 
Service Centrale Nederland B.V. (SCN) is een landelijk opererende beveiligingsorganisatie met een breed 
dienstenaanbod. De basis voor onze dienstverlening wordt gevormd door onze onafhankelijke alarmcentrale. 

Bij Service Centrale Nederland B.V. maken de mensen het verschil. Mensen met tact, bovengemiddelde sociale 
vaardigheden, hart voor hun vak en daarom ook continu bedacht op het onverwachte.

Wij zijn geen mensen van mooie woorden. Wat we zeggen, maken we waar en wat we doen, doen we goed. 
Die nuchterheid maakt ons tot wat we zijn:
 
een sterke, betrokken partner in beveiliging.
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