
PERIMETERBEVEILIGING
INDUSTRIE & LOGISTIEK



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
3

4

5

6 7

2

9

10

8

VERKEERSEILANDEN PARKING SLAGBOMEN 
MET ANPR EN ZUILEN OP  
VRACHTWAGENHOOGTE 

INDUSTRIE 
SLAGBOMEN

MET ANPR

LAADPALEN DIGITAL SIGNAGE

Meertalige 
SHE-Comm

PARKING 
SLAGBOMEN 

MET ANPR

SPEEDGATE

Effi cient
Bedrijfszeker

Veilig

CAMERAPALENAANMELDKIOSKEN

Printen & scannen 
van logistieke 
documenten

DRAAIKRUISEN

Filevorming aan de ingang of de uitgang? 

Gefrustreerde bezoekers die moeite hebben om u te 

bereiken? Medewerkers, bezoekers, contractanten en 

leveranciers willen een vlotte en veilige doorgang. 

Om de toegang tot het terrein te regelen en te bewaken 

gebruiken we verschillende technieken zoals;

  Slagbomen    Draaikruisen

  Aanmeldkiosken    Digital signage

Naast de fysieke afsluiting is het minstens even 

belangrijk om digitale bedreigingen buiten te houden. 

Onze geconnecteerde oplossingen worden dagelijks 

gescreend en zijn veilig tegen cyber aanvallen.

TOEGANGSOPTIMALISATIE OP
INDUSTRIËLE SITES

IOT  
Onze toestellen worden online gemonitord via ons eigen Cloud-platform 

Aliot. Daar verzamelen we gegevens over de prestaties en identifi ceren 

we potentiële problemen. AI-gebaseerd onderhoud is essentieel om 

ongeplande uitvaltijd te minimaliseren. 

AUTOMATISATIE
Om menselijke interacties te vermijden is het volledige proces 

geautomatiseerd. Bijvoorbeeld; de ticketprinter en -slikker is vervangen 

door nummerplaatherkenning. Geen gedoe meer met verloren tickets, 

ticketpapier aanvullen of paperjam oplossen. 



OP MAAT GEMAAKT IN BELGIË
Alphatronics is fabrikant van op maat gemaakte 

totaaloplossingen voor perimeter beveiliging met de 

flexibiliteit om de beveiligingsbehoeften aan te passen 

aan een specifieke situatie. 

Eigen ontwikkeling en productie, modulair ontworpen om 

te integreren met andere (logistieke) bedrijfsprocessen.

Het zit in ons DNA om te innoveren en daarbij streven we 

altijd naar de hoogste kwaliteit.

INSTALLATIE EN SERVICE
Met meer dan 35 jaar ervaring in installatie en service 

bieden wij de expertise voor een naadloze integratie van 

uw compleet systeem. 

Een onderhoudscontract garandeert dat het systeem 

altijd optimaal blijft presteren. 

De helpdesk met professionele en snelle service staat 

altijd klaar voor ondersteuning.

REKEN OP ALPHATRONICS VOOR
 een uitgebreid en innovatief productgamma

 creatieve en doordachte oplossingen

 technische en commerciële ondersteuning 

 project aanpak

 excellence in system integration

TOEGANG VOOR  
VOERTUIGEN

TOEGANG VOOR  
VOETGANGERS

BEDIENINGSZUILEN  
& PALEN

APPLICATIES

Brandstraat 8a I 9160 Lokeren I België

T +32 [0]9 340 54 70 I hello@alphatronics.be I www.alphatronics.be


