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Geen gedoe... gewoon echtveilig!

Nu voor

€ 649,-
€ 536,36 excl. BTW

Compleet geïnstalleerd!
Incl. 3 jaar garantieIncl. 3 jaar garantie

“Kijk nou wie er voor 
  de deur staat!”

Geenabonnementnodig!
2MP HD camera

met een kijkhoek van 129°
en haarscherp beeld

Microfoon/speaker
luisteren en spreken via

de ingebouwde microfoon

Op ware grootte
zeer compacte video deurbel

65 x 138 x 27 mm

Deurbel
signaal wordt direct naar

uw smartphone verzonden

Stand alone video deurbel

Voorzien van 2MP HD camera, 

Wifi , LAN, 1 beldrukker en IP65 

weerbestendig.

Bekijk direct op uw smartphone 

wie er voor de deur staat!

Beste 
keus!

Video intercom
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Voor het Bedrijf
Want u heeft er hard voor gewerkt!

Uw bedrijf beschermen tegen externe factoren die een bedreiging vormen. 

Als ondernemer weten wij zelf hoe belangrijk dat is. U heeft immers hard 

gewerkt om uw bedrijf op te bouwen en te ontwikkelen tot wat het nu is.  U 

wilt graag iedere dag zorgeloos aan de slag kunnen en u wilt inzicht hebben 

in wat er in en rondom het bedrijf gebeurt. U wilt uw eigendommen en de 

bedrijfscontinuïteit waarborgen. En het laatste wat u wilt zijn ongenode 

gasten of een alles vernietigende brand.

Waarom kiest u voor Echtveilig?

Uitstekende kwaliteit

Echtveilig gebruikt uitsluitend gecertifi ceerde componenten (NCP2). Na 

installatie door onze vakbekwame monteur ontvangt u een installatie 

certifi caat. Onze beveiligingssystemen zijn eerst grondig getest wat garant 

staat voor een uitstekende betrouwbaarheid. 

Erkend

Echtveilig is al vele jaren een erkend beveiligingsbedrijf. 

Vakbekwaam

Onze monteurs zijn goed opgeleid, vakbekwaam en in het bezit van het 

diploma T.B.V. (Technicus beveiligingsinstallaties).

Betrouwbaar

Onze monteurs worden allemaal periodiek gescreend en beschikken over een 

aantoonbare verklaring van betrouwbaarheid als bedoeld in artikel 10 van de 

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, afgegeven 

door de korpschef van politie.

Service en onderhoud

Voor onze klanten bieden wij de mogelijkheid een service en onderhouds- 

overeenkomst af te sluiten. Zo bent u er van verzekerd dat uw systeem altijd 

naar behoren blijft werken.

Voor het Huis
Want daar moet u zich lekker veilig voelen!

Veilig wonen is helaas niet meer vanzelfsprekend. ’s Nachts of overdag: 

inbrekers slaan massaal toe. Wie het heeft mee-gemaakt, weet hoe erg het 

is! Vernielde ramen of deuren. Dierbare spullen gestolen. En het idee dat er 

iemand bij u binnen heeft rondgespookt… Gelukkig kunt u zelf veel doen om 

inbraak - of herhaling daarvan te voorkomen.

Met ons inbraakalarmsysteem wordt uw complete huis of appartement 

beveiligd tegen inbraak en brand. Bij ongewenst bezoek verjaagt het luid alarm 

van de ingebouwde sirene al gauw elke ongenode gast uit uw woning.

Ook handig: uw systeem laat u weten wie het huis betreedt of verlaat. Zo 

heeft u dus altijd inzicht. Zijn de kinderen al terug uit school? Uw systeem 

vertelt het u. Dit alles kunt u simpel online besturen, via uw persoonlijke  app.

Full-Service & Financieel ontzorgt!

Zo kunt u bij echtveilig een Full-Service overeenkomst afsluiten voor uw 

inbraak beveiligingssysteem of camerasysteem.

De naam Full-Service betekend voor u veel gemak en de zekerheid dat uw 

beveiligingssysteem altijd goed wordt onderhouden en regelmatig wordt 

gecontroleerd.  

                    

De voordelen zijn onder andere:

• Volledige garantie 

• Jaarlijks onderhoud 

• Vast bedrag per maand 

• Geen voorrijkosten 

• Geen arbeidsloon

Full-Service =

Compleet beveiligd zonder investeren, vraag naar de mogelijkheden.

Kom langs voor een kop koffi e!

 Houtkopersstraat 42, 3334 KD Zwijndrecht       078-6105922       info@echtveilig.nl       www.echtveilig.nl
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Inbraak
Beveiliging

De oplossing tegen inbraak

Een Echtveilig alarmsysteem biedt de complete 

oplossing om woningen, winkels, kantoren en bedrijven 

te beschermen tegen inbraak. Ons alarmsysteem maakt 

slim gebruik van draadloze detectoren. Eenvoudig in 

gebruik en kan via uw smartphone of tablet bedient 

worden. U ontvangt alle meldingen razendsnel 

op uw smartphone. De (gratis) beveiligingsapp is 

speciaal ontworpen voor gebruikers van ons Echtveilig 

alarmsysteem. Het stelt u in staat om op afstand het 

alarmsysteem met uw smartphone te bedienen. U kunt 

er de status mee bekijken, maar ook uw systeem in- of 

uitschakelen.

Zo houdt u altijd een oogje in het zeil.

En dat noemen wij Echtveilig!

Met gratis beveiligingsapp.
Ontvang direct bericht

op uw telefoon!

5 jaar garantie
i.c.m. controle/

onderhoudscontract

Compleet
geinstalleerd

Volledig
gecertifi ceerd

Onbeperkt uit
te breiden

IP inbraakbeveiligingssysteem

• Centrale met backup accu (12 uur)

• 1 x binnensirene

• 2 x bewegingsmelder (entree/woonkamer)

• 2 x magneetcontact (voor- en achterdeur)

• 2 x RFID Tag

• Inclusief gratis app voor tablet en smartphone

Nu voor

€ 995,-
€ 822,32 excl. BTW 

Compleet geïnstalleerd!
Incl. 2 jaar garantie

Slimline Pro alarmsysteem

Uw woning echt 
veilig beveiligd!

Woning

Garage

Kantoor

Alles beveiligd

Thuis
1 minuut geleden
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Thuis
1 minuut geleden

Slimline Pro alarmsystemen

Pro & Safe met extra uitbreidingen bestaande uit:

Pro & Safe & Comfort incl. extra uitbreiding intercomsysteem

Pro & Safe Premium inclusief camerasysteem

1 x Centrale Unit met noodstroomaccu

1 x IP-kiezer

1 x Codebedienpaneel incl. RFID

1 x Binnensirene

2 x Bewegingsmelder

2 x Deur- of Raamcontact

2 x RFID-tag

3 Compleet geïnstalleerd

3 Incl. installatie certifi caat

3 2 jaar garantie

3 Incl. beveiligingsapp voor razendsnelle 

doormelding en besturing op afstand

Inclusief extra uitbreiding:

3 x Brandmelder

2 x Brandblusser

1 x Koolmonoxide melder

Pro & Safe

3 Slimline Pro alarmsysteem

3 Inclusief brandmeldsysteem

Inclusief extra uitbreiding:

Intercomsysteem bestaande uit:

1 x Beldrukker - voordeur

incl. 2 MP HD camera

1 x 7-inch LCD scherm - binnen

3 Inclusief smartphone app

3 Compleet geïnstalleerd

Pro & Safe

3 Slimline Pro alarmsysteem

3 Inclusief brandmeldsysteem

Inclusief extra uitbreiding:

Camerasysteem bestaande uit:

1 x Highwatch IP - IR dome camera, IP 67

1 x 1 TB harde schijf (4 weken opname)

1 x Highwatch 4 kanaals NVR IP recorder

3 Inclusief Cat 5 kabel & connectoren

3 Inclusief montage en in gebruik stellen

3 Inclusief 2 jaar garantie

€ 1685,-
€ 1392,56 excl btw

€ 2680,-
€ 2214,88 excl btw

€ 2680,-
€ 2214,88 excl btw

Extra camera’s nodig? Geen probleem!

Nu slechts € 495,- incl. BTW per stuk Inclusief montage en in gebruik stellen

Woning

Garage

Kantoor

Alles beveiligd

Thuis1 minuut geleden

BRAND

Brandalarm woonkamer
Vandaag om 9.51 uur

In zwart en wit
leverbaar

Kijk eerst wie er
voor de deur   
     staat
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Alarmsysteem opties

Bewegingsmelder

PIR klein

Tril- en schokdetector

Buitensirene wit

PIR Foto

Raam-/deurcontact

Glasbreuk

Buitensirene grijs

PIR Outdoor

Garage overhead deur

Binnensirene

Buitensirene RVS

Detecteert

beweging

in de ruimte.

Speciaal voor

kleine ruimtes

en de auto

of bestelbus.

Detecteert

schokken en

trillingen van uw

eigendommen.

Draadloze

sirene met

fl itslicht

in witte

uitvoering.

Detecteert

beweging

in de ruimte.

Met ingebouwde

camera.

Detecteert

het openen van

ramen en

deuren.

Detecteert het

breken van

glazen ramen of

oppervlakten.

Draadloze

sirene met

fl itslicht

in grijze

uitvoering.

Detecteert

beweging

in de buiten-

ruimte.

Detecteert

het openen

van garagedeur.

Voor akoestisch

alarm, in/uitloop

vertragingen of

andere

activeringen

van het

alarmsysteem.

Draadloze

sirene voor

geluidsalarmen

in RVS

uitvoering.

€ 137,-
€ 113,22 excl btw

€ 149,-
€ 123,14 excl btw

€ 115,-
€ 95,04 excl btw

€ 250,-
€ 206,61 excl btw

€ 254,-
€ 209,92 excl btw

€ 110,-
€ 90,91 excl btw

€ 150,-
€ 123,97 excl btw

€ 250,-
€ 206,61 excl btw

€ 398,-
€ 328,93 excl btw

€ 220,-
€ 181,82 excl btw

€ 84,-
€ 69,42 excl btw

€ 375,-
€ 309,92 excl btw
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Alarmsysteem opties

Binnensirene draadloos

Afstandsbediening 4 knops

Temperatuursensor

Codebedienpaneel Slimline

Buiten PIR op paal,
in iedere RAL kleur verkrijgbaar.

RFID-tag

Brandmelder

Afstandsbediening 2 knops

Koolmonoxide melder

Voor akoestisch

alarm, in/uitloop

vertragingen of

andere

activeringen

van het

alarmsysteem.

Voor het inen

uitschakelen

van het

alarmsysteem

op afstand.

Voor het

controleren van

de temperatuur.

Voor de bediening

en de in- en

uitschakeling van

uw alarmsysteem.

Draadloos.

Voor het inen

uitschakelen

van het

alarmsysteem.

Detectie van

brandgevaar

voor uw wonig

of bedrijf.

Voor het inen

uitschakelen

van het

alarmsysteem

op afstand.

Detectie van

koolmonoxide,

zowel optisch

als akoestisch.

€ 165,-
€ 136,36 excl btw

€ 88,-
€ 72,73 excl btw

€ 95,-
€ 78,51 excl btw

€ 280,-
€ 231,40 excl btw

€ 21,-
€ 17,36 excl btw

€ 145,-
€ 119,83 excl btw

€ 77,-
€ 63,64 excl btw

€ 169,-
€ 139,67 excl btw

€ 1120,-
€ 925,62 excl btw

Detectie van

brandgevaar

voor uw wonig

of bedrijf.

€ 145,-
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Inbraak
Beveiliging

Ontdek de eindeloze mogelijkheden
van het Highline Pro alarmsysteem.

U kunt uw huis of bedrijf opdelen in maar liefst 15 secties (gedeeltelijk 

of geheel beveiligen) en bijvoorbeeld uw kantoor, magazijn, 

garage, schuur, serverruimte, winkel of woning los van elkaar in- /

uitschakelen. Het bedienen van het alarmsysteem kan op afstand 

worden uitgevoerd via smartphone of tablet. U krijgt direct een 

bericht en informatie over wat er thuis of bij uw bedrijf gebeurt.

Er kunnen draadloze temperatuursensoren toegevoegd worden, 

die geven een seintje als een bepaalde ruimte onder of boven een 

temperatuur komt.

Zo kunnen er ook één of meerdere nood- /paniekknoppen (draadloos) 

op het systeem aangesloten worden.

Ook een koppeling met verlichting, brandmelders en buitenmelders 

is mogelijk. Daarmee vindt detectie al in een vroeg stadium plaats en 

gaat het alarm al af voordat er een potentiële inbreker het pand heeft 

bereikt.

5 jaar garantie
i.c.m. controle/

onderhoudscontract

Compleet
geinstalleerd

Volledig
gecertifi ceerd

Onbeperkt uit
te breiden

IP inbraakbeveiligingssysteem

• Centrale met backup accu (12 uur)

• 1 x Binnensirene

• 2 x Bewegingsmelder (entree/woonkamer)

• 1 x Magneetcontact (voor- en achterdeur)

• Inclusief gratis app voor tablet en 

smartphone

Nu voor

€ 1295,-
€ 1070,25 excl. BTW 

Compleet geïnstalleerd!
Incl. 2 jaar garantie

Highline Pro alarmsysteem

Winkel

Kantoor

Magazijn

Serverruimte

Alles beveiligd

Thuis
1 minuut geleden Beveilig uw

bedrijf waar u
ook bent!

Met gratis beveiligingsapp.
Ontvang direct een notifi catie

op uw smartphone!
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Alarmsysteem opties

Bewegingsmelder/glasbreuk

Codebedienpaneel

Toegangscontrole kaartlezer

Toegangscontrole codepaneel

RVS buitensirene,
ook verkrijgbaar in wit en grijs

PIR- en MW-bewegingsmelder

Codebedienpaneel draadloos

Bewegingsmelder anti-mask

Extra controle segment

Detectie

beweging en

glasbreuk.

Voor de bediening

en de in- en

uitschakeling van

uw alarmsysteem.

Voor het

controleren van

toegangspassen.

Voor toegang

verlenen d.m.v.

een code.

Hoge

ongevoeligheid

vals alarmen

door MW detectie.

Voor de bediening

en de in- en

uitschakeling van

uw alarmsysteem.

Detecteert

beweging met

Anti-mask

bescherming.

Voor de inen

uitschakeling

van een extra

zone.

€ 185,-
€ 152,98 excl btw

€ 200,-
€ 165,29 excl btw

€ 544,-
€ 449,59 excl btw

€ 604,-
€ 499,17 excl btw

€ 185,-
€ 152,98 excl btw

€ 280,-
€ 231,40 excl btw

€ 235,-
€ 194,21 excl btw

€ 28,-
€ 23,14 excl btw

€ 250,- | € 375,-
€ 206,61 excl btw        € 309,921 excl btw
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5 jaar garantie
i.c.m. controle/

onderhoudscontract

Compleet
geinstalleerd

In gebruik
stellen

Incl. Cat 5 kabel
& connectoren

Extra camera’s nodig?
Geen probleem!

Nu slechts € 495,- incl. BTW per stuk

Inclusief montage en in gebruik stellen.

Camera
Beveiliging

Altijd perfect zicht op wat er
rondom uw woning of gebeurt.

Highwatch camerasysteem: de naam zegt al genoeg!

Voor degene die kiest voor topkwaliteit en 

haarzuivere beelden. Onze Highwatch camera’s zijn 

vandaalbestendig en voorzien van infrarood verlichting 

zodat zij ook ‘s nachts een helder beeld geven. De 

opgenomen beelden of gebeurtenissen kunt u achteraf 

gemakkelijk terugvinden en opslaan. Wij kunnen bij u op 

locatie een demonstratie geven en u laten zien hoe het 

werkt en wat de kwaliteit is van de beelden. Het zal u 

verbazen wat de mogelijkheden kunnen zijn.

Live inkijken, waar u ook bent.
Via een mobiele app en web-app kunt u live inkijken. 

U ziet meteen wat er in en rond uw huis of bedrijf 

gebeurt, waar u ook bent. Deze app is uiteraard 

voorzien van de hoogste beveiligingsmaatregelen.

Pro camera’s beveiliging

Nu voor

€ 995,-
€ 822,32 excl. BTW 

Compleet geïnstalleerd!
Incl. 2 jaar garantie

Intercom voordeur

Altijd zien en kunnen

praten met wie er voor

de deur staat.

Bekijk de
beelden altijd

en overal!

10



11

Preventieve werking van
camerabeveiliging.

U kunt uw woning ook beveiligen door middel van 

camera’s. Zo kunt u 24 uur per dag rechtstreeks 

en live de beelden bekijken op uw smartphone, 

tablet of computer. Ook kunt u de opgenomen 

beelden terugkijken zodat u altijd een oogje in 

het zeil kan houden. De Highwatch camera’s 

zijn vandaalbestendig en voorzien van infrarood 

verlichting of zelfs Nightvision technologie, zodat 

zij ook ‘s nachts een helder beeld geven.

Sterker bewijs is er niet. Altijd perfect zicht 

op wat er in en rondom uw huis gebeurt, dat 

noemen wij Echtveilig. Door de preventieve 

werking van de aanwezige camera’s kunt u al 

veel problemen voorkomen of juist achteraf 

problemen oplossen. Mocht de inbreker 

of dief toch een gok wagen, dan zorgt de 

camerabeveiliging voor bewijslast.

3 Haarscherpe beelden

3 Voorzien van infrarood verlichting

3 Ook ‘s nachts een helder beeld

3 Voor buiten of binnen

3 Vandalismebestendig

3 2 Jaar garantie

H
CAMERABEVEILIGING

Dome camera

Altijd zicht op uw voortuin

en oprit. Overdag en 

‘s nachts perfect beeld.

ColorVu 2.0 camera

Uitstekend nachtzicht

helder en in kleur. Met

ingebouwde verlichting.

Alle camera’s zijn standaard in zwart 

en wit verkrijgbaar.

Ook in RAL kleuren mogelijk.

Voor alle situaties een passende 

oplossing!

Vraag naar de mogelijkheden!

Bekijk wie er 
voor de deur 

staat!

Via een mobiele app en web-app

kunt u zien wie er aanbelt. U kunt

hiermee ook communiceren met uw

bezoeker. Deze app is uiteraard voorzien

van de hoogste beveiligingsmaatregelen.

Bekijk wie er voor de deur staat, waar u ook bent.
11



10%
korting

15%
korting

12

Slimline Pro

Slimline Pro Extra Safe

Slimline Pro Extra Safe+

1 x Highwatch IP-Dome camera

1 x 1TB harde schijf (± 4 weken opname)

1 x Highwatch 4 kanaals NVR IP recorder

3 Inclusief Cat 5 kabel & connectoren

3 Inclusief montage en in gebruik stellen

3 Inclusief 3 jaar garantie

Extra camera’s nodig? Geen probleem!

Nu slechts € 495,- incl. BTW per stuk

Inclusief montage en in gebruik stellen

Standaard in zwart en wit verkrijgbaar.

3 x Highwatch IP-Dome camera

1 x 2TB harde schijf (± 4 weken opname)

1 x Highwatch 4 kanaals NVR IP recorder

3 Inclusief Cat 5 kabel & connectoren

3 Inclusief montage en in gebruik stellen

3 Inclusief 3 jaar garantie

Extra camera’s nodig? Geen probleem!

Nu slechts € 495,- incl. BTW per stuk

Inclusief montage en in gebruik stellen

Standaard in zwart en wit verkrijgbaar.

Normaal

€ 1985,-

4 x Highwatch IP-Dome camera

1 x 2TB harde schijf (± 4 weken opname)

1 x Highwatch 4 kanaals NVR IP recorder

3 Inclusief Cat 5 kabel & connectoren

3 Inclusief montage en in gebruik stellen

3 Inclusief 3 jaar garantie

Extra camera’s nodig? Geen probleem!

Nu slechts € 495,- incl. BTW per stuk

Inclusief montage en in gebruik stellen

Standaard in zwart en wit verkrijgbaar.

Normaal

€ 2480,-

€ 995,-
€ 822,32 excl btw

€ 1786,50
€ 1476,45 excl btw

€ 2108,-
€ 1742,15 excl btw

Slimline Pro camerasystemen

In wit
of zwart

12



10%
korting

15%
korting
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Highline Pro ColorVu

Highline Pro ColorVu Extra Safe

Highline Pro ColorVu Extra Safe+

1 x Highwatch ColorVu 2.0 camera

1 x 1TB harde schijf (± 4 weken opname)

1 x Highwatch 4 kanaals NVR IP recorder

3 Inclusief Cat 5 kabel & connectoren

3 Inclusief montage en in gebruik stellen

3 Inclusief 3 jaar garantie

Ook ‘s nachts scherp beeld in kleur.

Extra camera’s nodig? Geen probleem!

Nu slechts € 689,- incl. BTW per stuk

Inclusief montage en in gebruik stellen

Standaard in zwart en wit verkrijgbaar.

3 x Highwatch ColorVu 2.0 camera

1 x 2TB harde schijf (± 4 weken opname)

1 x Highwatch 4 kanaals NVR IP recorder

3 Inclusief Cat 5 kabel & connectoren

3 Inclusief montage en in gebruik stellen

3 Inclusief 3 jaar garantie

Ook ‘s nachts scherp beeld in kleur.

Extra camera’s nodig? Geen probleem!

Nu slechts € 689,- incl. BTW per stuk

Inclusief montage en in gebruik stellen

Standaard in zwart en wit verkrijgbaar.

Normaal

€ 2567,-

4x Highwatch ColorVu 2.0 camera

1 x 2TB harde schijf (± 4 weken opname)

1 x Highwatch 4 kanaals NVR IP recorder

3 Inclusief Cat 5 kabel & connectoren

3 Inclusief montage en in gebruik stellen

3 Inclusief 3 jaar garantie

Ook ‘s nachts scherp beeld in kleur.

Extra camera’s nodig? Geen probleem!

Nu slechts € 689,- incl. BTW per stuk

Inclusief montage en in gebruik stellen

Standaard in zwart en wit verkrijgbaar.

Normaal

€ 3256,-

€ 1189,-
€ 982,64 excl btw

€ 2310,30
€ 1909,34 excl btw

€ 2767,60
€ 2287,27 excl btw

Highline Pro camerasystemen

In wit
of zwart

13
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5 jaar garantie
i.c.m. controle/

onderhoudscontract

Compleet
geinstalleerd

In gebruik
stellen

Incl. Cat 5 kabel
& connectoren

Extra camera’s nodig?
Geen probleem!

Nu slechts € 495,- incl. BTW per stuk

Inclusief montage en in gebruik stellen.

Camera
Beveiliging

Altijd perfect zicht op wat er
rondom uw bedrijf gebeurt.

Highwatch camerasysteem: de naam zegt al genoeg!

Voor degene die kiest voor topkwaliteit en 

haarzuivere beelden. Onze Highwatch camera’s zijn 

vandaalbestendig en voorzien van infrarood verlichting 

zodat zij ook ‘s nachts een helder beeld geven. De 

opgenomen beelden of gebeurtenissen kunt u achteraf 

gemakkelijk terugvinden en opslaan. Wij kunnen bij u op 

locatie een demonstratie geven en u laten zien hoe het 

werkt en wat de kwaliteit is van de beelden. Het zal u 

verbazen wat de mogelijkheden kunnen zijn.

Live inkijken, waar u ook bent.
Via een mobiele app en web-app kunt u live inkijken. 

U ziet meteen wat er in en rond uw bedrijf gebeurt, 

waar u ook bent. Deze app is uiteraard voorzien van de 

hoogste beveiligingsmaatregelen.

Pro camera’s beveiliging

Nu voor

€1985,-
€ 1640,50 excl. BTW 

Compleet geïnstalleerd!
Incl. 2 jaar garantie

Dome camera

Altijd zicht op uw voortuin

en oprit. Overdag en 

‘s nachts perfect beeld.

Bekijk de
beelden altijd

en overal!

NU 

10%
korting
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Preventieve werking van
camerabeveiliging.

U kunt uw bedrijf ook beveiligen door middel van 

camera’s. Zo kunt u 24 uur per dag rechtstreeks 

en live de beelden bekijken op uw smartphone, 

tablet of computer. Ook kunt u de opgenomen 

beelden terugkijken zodat u altijd een oogje in 

het zeil kan houden. De Highwatch camera’s 

zijn vandaalbestendig en voorzien van infrarood 

verlichting of zelfs Nightvision technologie, zodat 

zij ook ‘s nachts een helder beeld geven.

Sterker bewijs is er niet. Altijd perfect zicht 

op wat er in en rondom uw huis gebeurt, dat 

noemen wij Echtveilig. Door de preventieve 

werking van de aanwezige camera’s kunt u al 

veel problemen voorkomen of juist achteraf 

problemen oplossen. Mocht de inbreker 

of dief toch een gok wagen, dan zorgt de 

camerabeveiliging voor bewijslast.

3	 Haarscherpe beelden

3	 Voorzien van infrarood verlichting

3	 Ook ‘s nachts een helder beeld

3	 Voor buiten of binnen

3	 Vandalismebestendig

3	 2 Jaar garantie

H
CAMERABEVEILIGING

Intercom entree

Communiceer altijd

met uw bezoekers in

beeld en geluid.

PTZ Dome camera

Infrarood camera

150 meter nachtzicht.

ColorVu 2.0 camera

Uitstekend nachtzicht

helder en in kleur. Met

ingebouwde verlichting.

Begroet uw 
bezoekers bij de 

entree!

Via een scherm of een telefoon kunt u zien wie er aanbelt.

U kunt hiermee ook communiceren met uw bezoeker.

Deze app is uiteraard voorzien van de hoogste 

beveiligingsmaatregelen.

Begroet uw bezoekers op een fijne manier!
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Nu voor

€689,-
€ 569,42 excl. BTW 

Compleet geïnstalleerd!
Incl. 2 jaar garantie

16

Camera
Beveiliging

Pro camera’s beveiliging CERTIFIED

PRO

Kraakheldere beeld-

opname, juist ook

midden in de nacht!

Live inkijken waar u

ook bent! Dat vinden

wij pas Echtveilig!

Voorzien van echte

White Light range

tot 30 meter ver.

Nachtzicht
Uitstekend beeld, helder en 

in kleur. Ook midden in de 

nacht.

Nieuwe technologie
• Ingebouwde verlichting

• 2, 4, 6 of 8 MP

RAL kleuren
Standaard verkrijgbaar in 

zwart en wit. Ook in iedere

RAL kleur mogelijk.

We hebben meerdere beugelopties en toepassingen, vraag naar de prijzen en mogelijkheden.We hebben meerdere beugelopties en toepassingen, vraag naar de prijzen en mogelijkheden.We hebben meerdere beugelopties en toepassingen, vraag naar de prijzen en mogelijkheden.We hebben meerdere beugelopties en toepassingen, vraag naar de prijzen en mogelijkheden.We hebben meerdere beugelopties en toepassingen, vraag naar de prijzen en mogelijkheden.

Muurbeugel Hoekmontage Montagebox Mastklem
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Highwatch Pro camera opties

Highwatch Dome camera

Highwatch
PTZ camera

Highwatch Dome Camera

• Hoge beeldkwaliteit met een resolutie 

van 4 MP

• Uitstekende prestaties bij weinig licht met 

powered-by-darkfi ghter technologie

• Effi ciënte H.265 + compressietechnologie

• Helder beeld bij sterk tegenlicht dankzij 

120 db true WDR-technologie

• Vandalismebestendig (IK10)

• Water- en stofbestendig (IP67)

• IR-bereik tot 30 meter

• Standaard in zwart of wit

• Ook in iedere RAL kleur mogelijk

Highwatch PTZ Camera

• Hoge beeldkwaliteit met een resolutie 

van 4 MP

• Uitstekende prestaties bij weinig licht met 

powered-by-darkfi ghter technologie

• 25x optische zoom, 16x digitale zoom

• Tot 100m Infrarood bereik

• Vandalismebestendig (IK10)

• Water-, stof- en stormbestendig (IP67)

€ 495,-
€ 409,09 excl btw

€ 1180,-
€ 975,21 excl btw

€ 495,-
€ 409,09 excl btw

Zwarte dome camera
met beugel

Zwarte dome camera met
beugel op metalen paal,
gespoten in zwart.

Prijs op aanvraag

CERTIFIED

PRO

CERTIFIED

PRO

Kristalheldere opname!

Scherper dan ooit!
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Highwatch Bullet camera

Highwatch Bullet camera

Highwatch Bullet camera

Highwatch Bullet Camera

• Hoge beeldkwaliteit met een resolutie 

van 4 MP

• Kraakheldere beelden, ook ‘s nachts

• Overzicht 180° is kostenbesparend

• Effi ciënte H.265 + compressietechnologie

• Helder beeld bij sterk tegenlicht dankzij 

120 db true WDR-technologie

• Vandalismebestendig (IK10)

• Water- en stofbestendig (IP67)

• IR-bereik tot 30 meter

• Ook in iedere RAL kleur mogelijk

Highwatch Bullet Camera ColorVu 2.0

• 24/7 kleurenbeeld tot 8 MP

• Uitstekende prestaties zonder 

omgevingsverlichting

• Inclusief ingebouwde bijverlichting

• Effi ciënte H.265 + compressietechnologie

• Helder beeld bij sterk tegenlicht dankzij 

120 db true WDR-technologie

• Vandalismebestendig (IK10)

• Water- en stofbestendig (IP67)

• IR-bereik tot 30 meter

• Ook in iedere RAL kleur mogelijk

Highwatch Bullet Camera

• Met waarschuwingsverlichting

• Inclusief waarschuwingssignaal sirene

• Inclusief ingesproken 

waarschuwingsboodschap

• Ingebouwde 2-weg communicatie

• Helder beeld bij sterk tegenlicht dankzij 

120 db true WDR-technologie

• Vandalismebestendig (IK10)

• Water- en stofbestendig (IP67)

• IR-bereik tot 30 meter

• Ook in iedere RAL kleur mogelijk

€ 689,-
€ 569,42 excl btw

€ 628,-
€ 519,01 excl btw

€ 715,-
€ 590,91 excl btw

Highwatch Pro camera opties

CERTIFIED

PRO

CERTIFIED

PRO

CERTIFIED

PRO

Kijkhoek 180° overzicht

Professionele kwaliteit

Helder beeld, ook ‘s nachts in kleur!
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Geen gedoe... gewoon echtveilig!

Nu voor

€ 995,-
€ 822,32 excl. BTW

Compleet geïnstalleerd!
Incl. 2 jaar garantieIncl. 2 jaar garantie

“Kijk eerst wie
  er voor de
  deur staat!”

Geenabonnementnodig!

Topkwaliteit
IP video

intercomset!

Complete IP video intercomset

• 1 x Deurbel incl. camera

• Haarscherpe beelden, ook ‘s nachts

• Vandaal-, stof- en waterbestendig IP66

• 1 x kleurrijk touchscreen scherm 7” inch

• Kijk eerst wie er voor de deur staat

• Ingebouwde microfoon en speaker

• Kijkhoek 180 °

• Materiaal van premium gehard glas

Bekijk direct op uw smartphone 

wie er voor de deur staat!

Video intercom

Ook in RVS
verkrijgbaar
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Hang & Sluit
Beveiliging

Pro sleutels en cilinders

Knopcilinder
Echtveilig zonder 

sleutels de (nood)deur 

openen.

Gecertifi ceerd
Iedere sleutel heeft 

zijn eigen unieke 

certifi catiepas en 

-code.

Sleutelplan op 
maat
Nooit meer lopen 

met grote bossen 

sleutels.

Sleutels 
Echtveilig
Onze sleutels zijn niet 

na te maken of te 

kopiëren.

Sleutelplan op maat.

Een sleutelplan, ook wel sluitsysteem genoemd, 

wordt vaak toegepast in bedrijfspanden. Een 

sleutelplan maakt het mogelijk om een persoon 

met een sleutel toegang te geven tot alle ruimtes 

die voor hem van belang zijn. Zo kunnen er geen 

misverstanden ontstaan over wie in welke ruimtes 

aanwezig mogen zijn. In een sleutelplan is elke 

sleutel uniek en onze gecertifi ceerde sleutels zijn 

beveiligd, niet na te maken of te kopiëren.

Vraag naar de mogelijkheden en offerte op maat!
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Hang & Sluit
Beveiliging

Mottura sleutels en cilinders

3 Cilinders incl. 5 sleutels
Voordeur, achterdeur

en schuurdeur.

Maatvoering 31/31.

€ 285,-
€ 235,53 excl btw

Knopcilinder
Toepassing voor

vluchtdeuren.

Maatvoering 31/31K.

€ 135,-
€ 111,57 excl btw

Sleutelplan op maat
Nooit meer lopen met

een grote bos sleutels.

Vanaf:

€ 99,-
€ 81,82 excl btw

2 Cilinders incl. 5 sleutels
Voordeur en achterdeur.

Maatvoering 31/31.

€ 190,-
€ 157,02 excl btw

Hangsloten
Toepassing voor

containers, hekwerken

en kasten. Type L255.

Vanaf:

€ 99,-
€ 81,82 excl btw

Kluizen div. maten
In meerdere maten te

verkrijgen. Met diverse

sluitingsopties.

Vanaf:

€ 300,-
€ 247,93 excl btw

Veiligheidsbeslag
In meerdere uitvoeringen

en kleuren verkrijgbaar.

Vanaf:

€ 119,-
€ 98,35 excl btw

Veiligheidssloten
In meerdere uitvoeringen

verkrijgbaar.

Vanaf:

€ 119,-
€ 98,35 excl btw

1x3x

2x

3x5x

5x
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Vluchtweg
Verlichting

Brand
Beveiliging

Nooduitgang verwijzing

Echtveilig noemen wij dat!

Echtveilig zorgt ook voor een veilige werkplek met 

meerdere veilige oplossingen voor uw pand.

De toepassingen zijn eindeloos voor uw 

noodverlichting en voor brandveiligheid.

Vraag naar de mogelijkheden.

Handmelder brandalarm
Gekoppeld aan

uw sirene.

€ 150,-
€ 123,97 excl btw

Noodverlichting muur
Met meerdere accessoires

voor looprichtingen.

€ 180,-
€ 148,76 excl btw

Noodverlichting plafond
Met meerdere 

accessoires voor 

looprichtingen.

€ 205,-
€ 169,42 excl btw

Brandsirene
In het wit en rood

verkrijgbaar.

€ 150,-
€ 123,97 excl btw

Flitslicht
Met ingebouwde

sirene.

€ 175,-
€ 144,63 excl btw

Brandmelder
Brandmelder gekoppeld

aan uw alarmsysteem.

€ 145,-
€ 119,83 excl btw

Brandmelder gekoppeld
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Inbraak-/Brand
Beveiliging

5 jaar garantie
i.c.m. controle/

onderhoudscontract

Compleet
geinstalleerd

Volledig
gecertifi ceerd

Onbeperkt uit
te breiden

Slimline Pro beveiligingssysteem
gecombineerd met brandmelders

Van essentieel belang voor uw veiligheid:

• 3 x Rookmelder extra

• 1 x CO2-melder extra

• 2 x Brandblusser

• inclusief gratis app voor smartphone of tablet

Nu voor

€ 1685,-
€ 1392,56 excl. BTW 

Compleet geïnstalleerd!
Incl. 2 jaar garantie

Pro Brandmeldsysteem

Inclusief
2 brand-
blussers!

Zolder

Overloop

Woonkamer

CO2-melder
Van essentieel belang om deze in de 
buurt van een CV-ketel te plaatsen

Ontvang direct
een brandmelding

op uw smartphone!

Woning

Garage

Kantoor

Alles beveiligd

Thuis1 minuut geleden

BRAND

Brandalarm woonkamer
Vandaag om 9.51 uur

Gecombineerd
met uw

alarmsysteem
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 Houtkopersstraat 42, 3334 KD Zwijndrecht       078-6105922       info@echtveilig.nl       www.echtveilig.nl

Inbraak
Beveiliging

Bescherm uw eigendom vanaf elke locatie,
waar u ook bent, dat noemen wij

Eenvoudige bediening

Ons alarmsysteem maakt slim gebruik van 

draadloze detectoren. Professioneel geïnstalleerd 

maar eenvoudig in gebruik. Zo kunt u het systeem 

beheren via uw telefoon, tablet, afstandsbediening, tag of 

gewoon via het LCD codebedienpaneel.

Razendsnelle doormelding

Push berichten, e-mail of smsjes informeren u 

onmiddellijk over elk alarm, maar ook over bijvoorbeeld: 

stroomuitval, noodoproep, temperatuurschommelingen, 

verlichting of een bericht bij uitschakeling.

Actuele informatie

Uw alarmsysteem op afstand in- of uitschakelen is 

geen probleem of even kijken wie er voor de deur staat, wel zo 

makkelijk uw verlichting inschakelen of een bericht ontvangen als er 

iemand thuis komt. Het kan allemaal. Zo houdt u altijd en overal een 

oogje in het zeil.

Totale controle in één hand

Als het gaat over uw alarmsysteem, intercomsysteem, 

brandmeldingssysteem, camerasysteem, kluis, cilinders 

of gecertifi ceerde sleutels, wij staan voor u klaar. 

Totale controle in één hand, wel zo makkelijk en Echtveilig.

Deze app is uiteraard voorzien van

de hoogste beveiligingsmaatregelen.

Thuis ook
alles goed!


