
LARCOZ is een VEB erkend beveiligingsbedrijf en 
heeft ruime ervaring in het aanleggen van kwalitatief 
hoogwaardige beveiligingsinstallaties voor zowel 
de particuliere als de zakelijke markt. LARCOZ 
heeft een ruime keuze uit gecertificeerde, bewezen 
kwaliteitssystemen. Alle opdrachten worden met de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd door 
vakbekwaamde monteurs die in het bezit zijn van 
een verklaring van betrouwbaarheid. Gedurende 
het project heeft u één aanspreekpunt en met het 
afsluiten van een onderhouds- en service contract 
kan tevens een beroep worden gedaan op onze  
24-uurs service.

LARCOZ levert maatwerk
Neem contact met ons op en wij maken graag 
een persoonlijke afspraak met u voor advies, 
inventarisatie en vrijblijvende prijsopgaaf. 

Er zijn nogal wat aanbieders als het 
gaat om beveiligingsinstallaties en 
-adviezen. Juist daarom is het belang- 
rijk te kiezen voor zekerheid en  
kwaliteit. Die wordt u geboden 

door een VEB Erkend Beveiligingsbedrijf. Elke VEB Erkende 
Beveiligingsinstallateur heeft door ervaring en opleiding een 
specialisme binnen de beveiligingsbranche opgebouwd. Hij blijft 
op de hoogte van de nieuwste eisen en technische ontwikke-
lingen. Onder andere door het volgen van gerichte cursussen en 
opleidingen. Ook voldoet hij aan alle wettelijke eisen die gesteld 
zijn in de Wet PBR.

LARCOZ voor een veilig gevoel
T  0172 418 958 E  info@larcoz.nl
F  0172 418 959 W  www.larcoz.nl

Camerasystemen

Camerabewaking heeft vele voordelen. De aan- 
wezigheid van camera’s zorgt voor een preventieve 
werking op criminelen. Een inbreker of vandalist wil 
liever niet in beeld komen. Beelden geven u immers 
bruikbaar bewijsmateriaal en het maakt de pakkans 
van daders groter. 

Vaak wordt camerabeveiliging gebruikt in combi- 
natie met andere beveiligingstechnieken als een 
alarmsysteem of toegangscontrolesysteem. Dit hoeft 
echter niet altijd het geval te zijn.

Er zijn diverse soorten camerasystemen met 
ieder afzonderlijke kwaliteiten. De hamvraag bij 
camerabeveiliging is altijd; wat wil ik zien? Het 
antwoord hierop bepaalt de keuze voor het type 
camera.

Camerabeveiliging

Toezicht op uw terrein, uw huis 
of uw bedrijf; u ziet wie er zich 
op uw terrein begeeft of binnen- 
en buitengaat. 

De beelden kunnen op monitoren 
worden gevolgd. Dit kan dankzij 
internet op grote afstand overal 
ter wereld.

Alle camerabeelden zijn vast te 
leggen en op ieder moment terug 
te bekijken. Dit maakt tevens 
alarmverificatie mogelijk.

Met moderne  harddiskrecorders 
kunt u zelfs toezicht houden met 
uw smartphone of tablet.

LARCOZ Beveiliging
• Inbraakbeveiliging

• Brandbeveiliging

• Camerabeveiliging

• Bouwkundige beveiliging

• Terreinbeveiliging

• Mistgeneratoren

• Informeren over organisatorische 

 maatregelen

• Noodverlichting

• Toegangscontrole

• Onderhoud voor nieuwe 

 en bestaande installaties

• 24-Uurs service en onderhoud



Elektronische inbraakbeveiliging

Steeds meer particulieren en bedrijven laten een 
elektronisch alarmsysteem aanleggen in hun 
bedrijfspand of woning. Feit is namelijk dat we te 
maken hebben met een stijgende criminaliteit. 
Ook stellen verzekeraars steeds hogere eisen aan 
beveiliging.

Naast het feit dat een alarmsysteem zeer preventief 
werkt (een inbreker kiest immers liever een niet 
beveiligd object) geeft het ook een veilig gevoel 
dat, wanneer er wordt ingebroken of indien er brand 
uitbreekt, direct signaalgevers in werking treden. 

LARCOZ levert, installeert en onderhoudt diverse 
gecertificeerde en gebruiksvriendelijke beveiligings-
systemen. Bedraad of draadloos.

Een alarmsysteem bestaat minimaal uit één  
centrale en verschillende detectoren zoals bijvoor- 
beeld bewegingsmelders, magneetcontacten, glas-
breukmelders en rookmelders. 

Bij detectie kunnen diverse signaalgevers in werking 
treden:
• Flitslicht in huis of aan een buitengevel
• Luide sirene
• Mistgenerator
• Doormelding naar meldkamer 
• Doormelding naar mobiele nummers

Brand- en/of rook detectie

Een tijdige ontdekking van brand beperkt schade  
en kan levens redden. 

Naast dat wij complete brandmeldinstallaties 
leveren en installeren, kunnen op onze beveiligings-
systemen ook brandmelders, gasmelders en kool-
monoxidemelders (eventueel draadloos) worden 
aangesloten.

Feit is dat 70% van de door brand getroffen  
bedrijven de schade (wegens verstoring in het 
bedrijfsproces, gederfde inkomsten en klantverlies) 
niet te boven komt en na drie jaar niet meer bestaat. 

In de particuliere sector redden 
rookmelders jaarlijks honderden 
levens. De meeste slachtoffers 
bij brand vallen ’s nachts door 
het inademen van rook. 

Afhankelijk van de voorschriften en/of persoonlijke 
wensen, kunnen systemen aangesloten worden op  
regionale meldkamers van brandweer of de parti-
culiere alarmcentrale. 

LARCOZ installeert en onderhoud uw brandmeld-
installatie volgens de geldende regels van overheden 
en verzekeraars inclusief pictogrammenverlichting 
en noodverlichting. 

Toegangscontrole

U bepaalt wie er waar en wanneer binnen komt.

Toegangscontrole beschermt u tegen ongeoorloofde 
toegang tot ruimtes en informatie. Wie mag ergens 
naar binnen en wie niet? Daarnaast kan worden 
geregistreerd wie in welke ruimte is geweest. In 
het geval van calamiteiten, weet u precies wie er  
binnen zijn.

Toegangssystemen zijn geschikt voor 
de meest uiteenlopende situaties. De 
mogelijkheden variëren van kleine 
systemen voor het beheer van één 
toegang tot grote geïntegreerde 
toegangsverleningssystemen die te 
koppelen zijn aan bijvoorbeeld de 
aankomst- en vertrektijdenregistratie 
van uw medewerkers. 

Manieren van toegangscontrole:
• Pasjes
• Sleutels
• Elektrische sloten 
• Badges 
• Vingerafdruk 
• Iris 

Veel nieuwe systemen maken gebruik van IP 
technologie. Hierdoor is het ondermeer mogelijk om 
op één toegangscontrole systeem meerdere locaties 
aan te sluiten. Het systeem is op afstand te bedienen.

Op het gebied van fysieke toegangscontrole levert 
en installeert LARCOZ draaipoorten, winkelpoorten, 
tourniquets en beveiligingssluizen.

LARCOZ kan het toegangscontrolesysteem uit-
breiden met inbraaksignalering, branddetectie en 
camerabewaking. Zo geniet u van optimale veiligheid.


