Securitas IP Converter
Alarm over IP: doe er uw voordeel mee!

Securitas biedt u de mogelijkheid om eenvoudig en voordelig over te stappen
van uw analoge alarmverbinding naar Alarm over IP (AoIP) door het plaatsen van
de Securitas IP Converter. U bespaart hiermee per jaar al €250,-! Uw inbraaksysteem wordt dan gekoppeld aan het modem van uw internetverbinding.
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Meer informatie?
Meer weten over de Securitas IP Converter? Neem contact op met Securitas via 088 322 11 00
of via salessupport@securitas.nl

Securitas. Eerst luisteren, dan beveiligen.
Door de juiste inzet van mens, kennis en techniek vinden we de ideale veiligheidsbalans
voor iedere situatie. Dat begint altijd met heel goed luisteren om zo te doorgronden
wat de speciﬁeke omstandigheden en wensen van de klant zijn. Vervolgens groeien we

088 322 11 00
securitas.nl

samen naar de gewenste situatie waarin de continuïteit van bedrijfsprocessen wordt
gewaarborgd.

Eerst luisteren, dan beveiligen

