
IP Camera’s



Een veiliger gevoel? Met camerabewaking!
. 

Bewakingscamera's kunnen dienen als een zéér doeltreffend preventiemiddel. Een 

potentiële inbreker zal steeds afgeschrikt worden als een bewakingscamera bij uw 

bedrijf of woning aanwezig is.

Inbrekers zullen meestal het risico niet willen lopen gezien te worden en dus panden 

met camera's vermijden. Moest er dan toch in uw bedrijf of woning worden ingebroken, 

is de kans veel groter dat de dader wordt gevat daar hij op beeldmateriaal is vastgelegd. 

TTH Solutions is gespecialiseerd in het plaatsen, afstellen,
configureren en het onderhouden van camerasystemen.

IP camera's kunnen zowel in bedraad als draadloos worden

geplaatst. En ook hier heeft de moderne technologie ervoor

gezorgd dat draadloze systemen betrouwbaar en kwalitatief

zijn. 

Men heeft geen behoefte aan kap- en breekwerk als men beslist een draadloze 

camerabewaking te installeren. Enkel voor stroomvoorziening van de camera dient 

natuurlijk wel een kabel aanwezig te zijn. 

Vervolgens kan men ook onderscheid gaan maken in de opslagcapaciteit en de 

beeldkwaliteit. Goede beeldkwaliteit verhoogt de prijs. Goedkopere camera's zullen 

vooral 's nachts een slechtere beeldkwaliteit hebben. En dit is nu net het moment dat we 

de bewaking extra hard nodig hebben. 



Wij maken enkel en alleen gebruik van de hoogste kwaliteit!

Camerabewaking is bewezen een van de betere middelen om ongewenste gasten 

buiten de deur te houden. Door de aandacht te trekken op beveiligingscamera's zal het 

risico tot inbraak meer beperkt zijn. Inbrekers hebben liever een gevaarlijke hond dan 

een camera welke als bewijs kan dienen.

Voor een hoogwaardig gamma aan camerabewaking systemen, randapparatuur voor uw 
camerabewaking, monitoren en producten kunt u ons altijd contacteren.

U wil voor iedere situatie een pasklare oplossing ? Bij ons kan dat gerealiseerd 
worden.

Kwaliteitsmaterialen zijn de basis van het geheel; u wenst 

immers ook jarenlang plezier van uw systeem.

Maar nog even los van de kwaliteit is de prijs uiteraard ook 

zeer belangrijk.

Wij bieden een zeer scherpe prijs, hoge kwaliteit, een zeer 

hoge service en laten ons dan ook graag uitdagen. Vraag 

gerust een offerte aan en wij zullen u zeker niet laten 

schrikken.

Moeilijk of makkelijk ? Groot of klein ? Niets is ons teveel. Of het nu gaat om een 

camera, een recorder, een installatieproject of juist om het vervangen van een van 

bovengenoemde, wij helpen u heel graag verder.

Wij kunnen bij u langs komen om samen de beste oplossing binnen uw budget te 

zoeken. 



Wenst u meer info, neem gerust contact op met ons.

TTH Solutions gcv

Baalsesteenweg 159 A, B-3130 Begijnendijk

+32 (0)479 69 60 49

info@tthsolutions.be  - www.tthsolutions.be

BTW BE-0843.011.063


