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Laat camera’s met elkaar praten.  
Integreer ze. 

Inbraak. Veel bedrijfsleiders kennen het spijtig genoeg. 
Men komt ’s morgens op kantoor aan en stelt vast dat 
een raam is ingeslagen, laptops verdwenen zijn of 

zelfs een technische installatie ontvreemd is. Het alarm 
stond nochtans op. Maar er is amper iets te zien op de 
camerabeelden. “De camera’s en het alarm hadden beter 
elkaar afgestemd moeten zijn”, weet Hans Rottiers, 
veiligheidsexpert bij Cobra Technology.

“Je zou het niet verwachten in 2014”, vervolgt de zaak- 
voerder van het bedrijf in slimme veiligheidsapparatuur, 
“maar het gebeurt vaak. Een camera moet letterlijk in 

het gezicht van de inbreker onmiddellijk aanslaan als een 
inbraakdetector een verdacht signaal opvangt. Liefst niet 
vijf minuten later, want dan is de vogel al gaan vliegen. Zo 
kan een dader sneller geïdentificeerd worden. Onderlinge 
slimme communicatie tussen de apparatuur biedt dat. 
Camera’s, sensoren en toegangscontrole moeten bij wijze 
van spreken met elkaar praten. Deze info kan dan snel bij 
de politie landen. De pakkans verhoogt enorm.”

Cobra Technology is gespecialiseerd in inbraak- 
beveiliging, branddetectie, toegangscontrole en 
camerabeveiliging.  De veiligheidsexperten bieden 
zowel aan bedrijven als particulieren een oplossing op 
maat. “Elke geplaatste installatie is eerst nauwkeurig 
met de klant besproken. We leggen altijd de nadruk op 
concept- en projectwerking.” Eerst wordt uitgebreid 
voorbereidingstraject afgelegd. Hier worden alle behoeften 
opgelijst en een de geïntegreerd plan opgemaakt.” 

Voor zaakvoerder Hans Rottiers biedt een goede 
integratie van veiligheidssystemen een duidelijke 
meerwaarde. “Efficiënte alarmen, bruikbare 
managementinfo vanuit registratiemogelijkheden en een 
duidelijk beheer van het toezicht en het onderhoud van 
de technische installaties werken ook kostenbesparend”, 
aldus de specialist. “In onze sector primeren kwaliteit 
en service boven de prijs. Onze kwaliteitscertificaten 

bewijzen dat we hiervan bewust en systematisch werk 
maken”, vervolgt hij. “De Incert-Erkenning en het werken 
volgens Bosec- en ISO-richtlijnen staan voorop.”

Het bedrijf bestaat nu negen jaar en dat is een voordeel. 
“We zijn nog jong genoeg om de allernieuwste technologie, 
service en kwaliteit te bieden. Tegelijk beschikken we 
ondertussen over meer dan voldoende expertise”, weet 
Rottiers. Zelf buigt hij al over 24 jaren ervaring, want hij 
heeft de knepen van het vak meegekregen van thuis uit.  
Hij leerde de praktijk in de onderneming van zijn vader, een 
bedrijf gespecialiseerd in branddetectie.

Iedereen bij Cobra Technology werkt elke dag mee aan 
die vertrouwensrelatie met de klant. De technische dienst 
is 24 uur per dag bereikbaar voor vragen of dringende 
interventies. De centrale ligging in Erpe-Mere is een extra 
troef voor snelle interventies bij klanten over heel België.
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