Branddetectie
Gesproken woord Ontruiming
CCT V

NSC – Compromisloze innovatieve beveiligingstechniek .

G R E N S O V E R S C H R I J D
Vanuit he t h ar t v an We stfal en o v er de gehel e
w er el d. NSC – In t ern a tion a al geor iën t eer d.

We gaan over grenzen. Niet alleen met betrekking tot wat er in de beveiligingstechnologie mogelijk is, maar ook geografisch gezien. Vanaf de
start van de onderneming bestond er een internationale focus. Vandaag
de dag zijn we vertegenwoordigd met vestigingen in Groot-Brittannië,
Spanje, Oostenrijk, Nederland, Italië en Dubai. Onze producten worden
geëxpor-teerd naar meer dan 35 landen en 30-40% van ons resultaat
wordt in het buitenland gerealiseerd, met een stijgende tendens. Onze
aanwezigheid op talloze internationale beurzen zowel in het binnen- als
buitenland maakt onze ‘global’ activiteiten compleet en is ook onderdeel
van onze bedrijfsfilosofie om dicht bij onze klanten te willen zijn.

E N D

Anja Diekmann • Binnendienst verkoop / Marketing support

U I T Z O N D E R L I J K E

„Goed om te zien dat de door ons zelf
ontwikkelde producten de verwachtingen
van onze klanten vaak nog overtreffen.“

Felix Buß • Directeur en hoofd ontwikkeling
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O M P E T E N T I E
Pr o f e s sionel e brandde t ec tie – v an Du i t s e
k w ali t e i t . Ve ilighe id in al l e op z ich t en .

De belangrijkste divisie binnen NSC is de brandmeldtechniek. Misschien
mogen we best een beetje trots zijn op onze competentie op dit gebied. De
basis daarvoor is de ruim 25-jarige ervaring die de oorspronkelijke oprichters en aandeelhouders Felix Buss, Andreas Diekman en Harald Butenuth
hierin meebrengen. Wij beheersen en bewaken een productieproces dat
duidelijk boven de standaard in de branche ligt. Vanaf de ontwikkeling van
kwalitatief hoge producten (DIN-EN, VDS en ISO9001), de productie in onze
hoofdvestiging in Bielefeld (D), tot aan de trainingen en service.

NSC-Branddetectie:

Unieke kenmerken
Duitse kwaliteit
Uitstekende service en support
Uitgebreide kennis
Toekomstbestendig
Andreas Töpfer • Productieleider en hoofd magazijn

IDEEËN IN RE AL I TEI T
On z e e igen on t w ik keling v an inno v a tie v e
pr oduc t en . Ui t d ag ing en p a s sie t egelijker tijd .

De ervaren NSC ingenieurs en jonge aankomende talenten dagen
elkaar elke dag uit voor nieuwe opdrachten. Resultaat van deze doelgerichte
‘denksport’ zijn de sinds jaren wereldwijd succesvolle en geperfectioneerde brandmeldcentrales Solution F1 en F2. De centrales ondersteunen
2 verschillende melderprotocollen (Apollo & Hochiki). Maar ook de voor
een deel zeer specifieke eisen en wensen van onze klanten worden graag
als uitdaging aangenomen, en vaak met kennis, creativiteit en een gezonde
portie ambitie vervult.

VER ANDEREN

Udo Surmann • Ontwikkeling

NAU

Michael Grätz • Productie

WKEURIGE PRODUCTIE
He t gr o t e v oor deel v an e igen pr oduc tie :
altijd w e t en w a t je doe t .

Door gekwalificeerde medewerkers worden de hoogwaardige componenten in de eigen productiehal tot producten van hoge kwaliteit

24

uurs duurtest

geassembleerd. Daarbij is nauwkeurigheid de hoogste prioriteit.
Elke centrale moet een 24-uurs duurtest doorstaan voordat het zijn
weg vindt naar de klant. Ons ‘vlaggenschip’, de Solution F1 brandmeldcentrale, is modulair van opzet, voldoet aan nationale en internationale normeringen en vereisten en is uiterst compatibel.
Daarnaast beschikt de Solution F1 over vele uitvoeringsvarianten
en uitbreidingsmogelijkheden.

H I G H

D E F I N I T I O N

In HD - k w ali t e i t s cher p z ien me t L un aHD C C T V
app ara t uur. A l l e s z ich t b a ar, altijd en o v eral .

Ook in de CCTV-markt is NSC actief. Het eigen ontwikkelde merk LunaHD
heeft zich in relatief korte tijd succesvol in de markt gepresenteerd.
De nieuwe HD CCTV-apparatuur verenigt de voordelen van de moderne
megapixel techniek met die van de reeds tientallen jaren bekende analoge
techniek. Alle componenten zijn ontworpen en voldoen aan de moderne
Full HD-standaard en zorgen voor in ‘realtime’ ongecomprimeerde
‘latency’ vrije beeldoverdracht via een coaxiale kabel. Met het innovatieve
lunaSYSTEM biedt NSC een compleet en overzichtelijk Video surveillance
systeem. Ook hier geldt : alleen het beste is goed genoeg.

DUIDELIJK ALA

ARMEREN EN

OMROEPEN

NSC- gesproken woord ontruiming maak t informatie
ver st aanbaar – de per fec te toon voor meer veiligheid.

Gesproken woord ontruiming heeft zich ontwikkeld tot een van de
belangrijkste gebieden in de veiligheidsbranche. Daarom besteedt ook
NSC hier veel aandacht aan. Onze audio management systemen zijn
praktijkgericht ontworpen, voor situaties waar veel mensen op verschillende tijdstippen geïnformeerd en indien nodig geëvacueerd moeten
worden. Natuurlijk zijn ze VDE en EN gecertificeerd en werken ze
perfect samen met de NSC brandmeldcentrales. Systemen die op elkaar
zijn afgestemd en elkaar aanvullen.

„Onze brandmeldcentrales
Solution F1 en F2 zijn wereldwijd
bewezen succesvol.“

Andreas Diekmann • Directeur

Stations

Distributiecentra

G O E D

G E D A A N

Ui t d agende pr ojec t en me t v er s ch il l ende t oep a s sing s geb ieden – w er el d w ijd s uc c e s v ol ger e ali s eer d .

Elk project en elke klant heeft individuele doelstellingen en eisen.
Dat maakt beveiligingstechniek juist zo interessant. Veel opdrachtgevers
hebben reeds vertrouwen in onze producten en onze professionele
expertise. Zo bestaat onze referentielijst uit een breed spectrum van
vliegvelden en stations, kantoren, hotels en banken tot aan magazijnen en

128
centrales in een
netwerk

industriecomplexen. Bijzonder vermeldenswaardig hierbij is de
“Independant Deepwater Petroleum Terminal” in Maleisië dat ook door de
internationale vakpers aangemerkt is. En daarnaast vele bekende logistieke
centra met tot 8.500 geadresseerde deelnemers.

Kantoorgebouwen

Hotels

Industrie projecten
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Kenn i s i s m ach t – t ra in ingen z ijn een ge ïn t egr eer d
be st anddeel v an on z e d ien st v er l en ing

Klanten die onze centrales installeren, worden uiteraard vanzelfsprekend
door NSC volledig ondersteund. Wij garanderen blijvende ondersteuning
en laten onze klanten niet aan hun lot over. In trainingen en workshops,
ook op locatie, krijgen werkvoorbereiders, monteurs maar ook adviseurs
kennis tot hun beschikking die ze voor hun project zinvol en winstgevend
kunnen gebruiken. Om de gestructureerde groei van onze onderneming
aan te kunnen beschikt NSC tegenwoordig over 70 gekwalificeerde en
hoog gemotiveerde werknemers, waarvan een groot deel in het buitenland. Snelle orderverwerking en levering is bij ons dagelijkse praktijk.

Meer dan

500

deelnemers per jaar

Frank Albrecht • Technisch support en training

O N Z E

De on t w ik keling v oor de t oekom st beg in t v and a ag .
W ij benu tt en de k an s om era an mee t e w er ken .

Met een doel voor ogen en een sterke wil, zo begon het succesverhaal
van NSC Sicherheitstechnik, en zo gaan we ook graag de toekomst in.
Wij werken verder aan de perfectionering van onze producten en oplossingen, die de tijd altijd een tikje vooruit zijn. De onderneming wil graag
verder groeien, ook met nieuwe internationale vestigingen. Maar ondanks
alle toekomstperspectieven zullen we één ding niet uit het oog verliezen;
de stabiliteit en betrouwbaarheid van een door de oprichters geleide
onderneming blijven waarborgen.

V I S I E

R E A L I S E R E N

Continuïteit
Groei
Integriteit

UW

CONTAC T

Roland Vaessen • Support

VERKOOP

Ralf van Gastel • Verkoop

SUPPORT

Ralf van Gastel

Roland Vaessen

mobiel +31(0)6 23 26 68 35

mobiel +31(0)6 15 32 33 14

ralf@nsc-beveiligingstechniek.nl

roland@nsc-beveiligingstechniek.nl

Raijmond Rondeel
mobiel +31 (0)6 11 43 88 80
raijmond@nsc-beveiligingstechniek.nl

Daalakkersweg 2–68
5641 JA Eindhoven
Tel. +31 (0)40 30 31 370
www.nsc-beveiligingstechniek.nl
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HOOFDK ANTOOR
NSC Sicherheitstechnik GmbH
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NSC UK
Muhammad Pervez Khan

Lange Wand 3

Sales Director UK

33719 Bielefeld

8 Yew Walk, Harrow, Middlesex, HA1 3EJ

Tel +49 (0) 5 21.1 36 29-0

United Kingdom RM16 2LJ

Fax +49 (0) 5 21.1 36 29-29

Phone +44 20.84 22 83 22

info@nsc-sicherheit.de

Fax +44 20.84 22 58 31

www.nsc-sicherheit.de

p.khan@nsc-sicherheit.de
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NSC Italia
Carlo Ficano
Via Cipro, 1
25124 Brescia
Phone +39 (0) 030. 22 19 32 65

2

Mobile +39 (0) 3 47. 22 16 998

1

c.ficano@nsc-italia.it
www.nsc-italia.it
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NSC Austria
Alexander Bartling
NSC-Representative (in an acting capacity)
Phone +49 (0) 52 23.7 92 42 16
Fax +49 (0) 5 21.1 36 29-29
Mobile +49 (0) 172. 2 89 89 66
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a.bartling@nsc-sicherheit.de
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NSC Spain – Sistemas de Seguridad S.L.
Enrique Castellanos-Jimenez
Avda. de la Industria, 10 – Nave 3
Pol. Ind. La Llave
19170, El Casar, Guadalajara
Phone +34 (0) 9 49.32 28 40
Fax +34 (0) 9 49.33 69 26
informacion@nsc-sistemas.es
www.nsc-sistemas.es
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NSC Dubai
Ali Aaftab (General Manager)
NSC Middle East DMCC
Phone +971 (0) 43 83.54 08
Fax +971 (0) 43 83.54 02
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a.aaftab@nsc-middle-east.ae
www.nsc-middle-east.ae

NSC Beveiligingstechniek B.V.

www.nsc-beveiligingstechniek.nl

