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SHUFFLE SECURITY
Vertrouwen opbouwen
in buitenruimtes
Hoe kunnen stadsdiensten of beveiligingsbedrijven openbare
verlichting gebruiken om het gevoel van veiligheid van mensen
te verbeteren? Hoe kan een lichtpunt mensen meer vertrouwen
geven in buitenruimtes? Hoe kan het hen direct verbinden met
beveiligingspersoneel of stadsdiensten? Hoe kan infrastructuur
mensen en instellingen beschermen bij hun dagelijkse activiteiten?
Je veilig voelen is een fundamenteel mensenrecht. Uw bewoners en bezoekers
willen zich altijd veilig voelen. SHUFFLE Security levert een strategische
doorbraak om deze uitdagingen aan te gaan met geavanceerde verlichtingsen beveiligingsfunctie.
SHUFFLE Security is een verbonden, modulaire benadering van
outdoorhardware met kant-en-klare draaibare modules die vooraf
gecertificeerde hardware bevatten.
Deze voorgeconfigureerde versie van de slimme multifunctionele SHUFFLE
kolom is ontworpen om veilige en aangename buitenruimte te creëren. Het
esthetische ontwerp en de efficiëntie zijn ideaal voor plaatsen waar veiligheid
essentieel is: toeristische locaties, parken en pleinen, buitenruimtes rond
openbare en particuliere gebouwen (ambassades, ministeriegebouwen, banken,
ziekenhuizen, scholen...), metro-, bus- of treinstations, parkeerplaatsen en
sport- of recreatieruimtes.
SHUFFLE Security biedt een monitoringssysteem dat bidirectionele
communicatie mogelijk maakt: van autoriteiten naar burgers of
beveiligingsbedrijven naar mensen in de omgeving, en omgekeerd, van
eindgebruiker tot beheerders van openbare ruimtes.
SHUFFLE Security is een geweldige troef voor placemaking omdat
het het vertrouwen in buitenomgevingen vergroot. Het moedigt mensen
aan om te socializen, bij te dragen aan de lokale economie en een echt
gemeenschapsgevoel te ontwikkelen.
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De slimme geïntegreerde
oplossing om mensen
en plaatsen te
beschermen

Voordelen
Voor eindgebruiker
• Versterkt gevoel van veiligheid
• Direct contact met stadsdiensten of
beveiligingsbedrijven
• Elegante open ruimtes dankzij
geïntegreerd ontwerp

Voor beheerder
• Robuuste, geïntegreerde en esthetische
oplossing
• Een slimme, kosteneffectieve
manier om gebruik te maken van
verlichtingsinfrastructuur
• Gegevensverzameling en analyse
• Beveiliging met CCTV-algoritmen
• Complete oplossing die mensen en locaties
beschermt
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SHUFFLE SECURITY
Een schaalbare
oplossing

De SHUFFLE
Security range
omvat
3 varianten
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ACTIVE

CORE

BASIC

om aan de
behoeften van
verschillende
gebieden te voldoen.

360° lighting
(en gereed voor IoT)

Luidspreker
• 100V omroepinstallatie
• Frequentiebereik:
100 - 18,000Hz
• Perfect geluid - 20W
uitgangsvermogen
• Weerbestendig / aangepast aan
binnen- en buitentoepassingen

• Straatverlichting / Sfeerverlichting
(back light control optioneel)
• Warm of neutraal witte LEDs
• Diffuse lichtkap beschikbaar voor
beter visueel comfort (optie)
• NEMA-aansluiting voor smart city
IoT controller

QuadView
• Naadloze integratie in de
SHUFFLE kolom
• 360° zicht
• Vandaalbestendig ontwerp om
hardware te beschermen
• Eenvoudige installatie met
gepatenteerd montagesysteem
• Compatibel met het Genetec
video management systeem
(ONVIF communicatie
standaard)

180° camera
•
•
•
•

Professionele CCTV-camera
Geoptimaliseerd tegen beslaan
Full HD resolutie
Beeldoptimalisatie
(achtergrondverlichting,
contrasten, nachtzicht, hoge
helderheid)
• Compatibel met het Genetec
video management systeem
(ONVIF communicatie
standaard)

Intercom
• Ongeëvenaarde
geluidskwaliteit met
optionele video
• Vandaalbestendige SIP en
IP intercom, geïntegreerd in
kolom
• Actieve achtergrond ruis
onderdrukking
• Automatische
volumeregeling

Camera uithouder
• Robuust ontwerp met
hoogwaardige afwerking
• Eenvoudige installatie
met gepatenteerd
montagesysteem
• Compatibel met een breed
scala aan PTZ-camera’s
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SHUFFLE SECURITY
3 gebruiksmogelijkheden
Hoe kan
SHUFFLE Security (Basic)

automatische toegang tot beveiligde
parkeerplaatsen beheeren?
Het beheren van parkeerplaatsen is een grote uitdaging in
drukke steden waar elke vierkante meter kostbaar is.
Met SHUFFLE Security kunnen gemeenten of particuliere
bedrijven de toegang tot parkeerterreinen automatiseren
voor automobilisten die zich op hun service hebben
geabonneerd. De camera’s bij de ingang van de
parkeerterreinen kunnen kentekenplaten lezen en de poort
laten openen.
De gegevens die bij de in- en uitgang van het
parkeerterrein worden verzameld, maken facturatiebeheer
mogelijk. Ze kunnen real-time applicaties voeden
om automobilisten te informeren over beschikbare
parkeerplaatsen.

Hoe kan
SHUFFLE Security (Core)
gevaarlijk gedrag detecteren
en mensen beschermen?
SHUFFLE Security maakt het mogelijk om op maat
gemaakte detectiefuncties in te stellen volgens
verschillende parameters, zoals het gedefinieerde gebied,
de indringingsrichting en de classificatie van gebruikers.
Het kan bijvoorbeeld mensen detecteren die een
spoorlijn of tramlijn oversteken. SHUFFLE Security kan
een waarschuwingsbericht door de luidspreker uitzenden
om incidenten te voorkomen.
Stedenbouwkundige beslissingen kunnen worden
genomen op basis van gegevens die zijn verzameld op
basis van het gedrag van burgers.
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Hoe kan
SHUFFLE Security (Active)
gebieden met een beperkte
toegang beveiligen?
Privégebieden of gebieden met een beperkte toegang
hebben bescherming nodig tegen indringers, vooral ‘s
nachts. SHUFFLE Security camera’s kunnen beweging
detecteren op een plaats en op een tijdstip waarop
niemand aanwezig mag zijn. De verbonden verlichting
gaan aan om de ruimte volledig te verlichten.
Slimme bewakingscamera’s draaien automatisch om
de indringer te volgen en te filmen. De indringer krijgt
automatisch een waarschuwing “u bent gedetecteerd,
verlaat deze beveiligde zone”.
Er wordt een waarschuwing naar de
veiligheidsdiensten gestuurd met alle relevante
informatie en een realtime videofeed zodat ze op de
juiste manier kunnen reageren.

MOBILITY

LIGHT

SECURITY

SOS

Kies uw
ideale
SHUFFLE

CAMPUS

Naast de geautomatiseerde detectiefunctie, stelt
de geïntegreerde intercom mensen in staat om in
geval van een incident contact op te nemen met
beveiligingsdiensten.
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