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PERIMETER DETECTION
LEIDER SINDS 1971
Ervaring telt. In 1971 introduceerde Southwest Microwave 'swerelds eerste commerciële bi-static radar sensor. Vandaag, 
met 70.000 systemen in meer dan 80 landen, hebben wij een mondiale leiderschapspositie in het ontwerp en de vervaardi-
ging van geïntegreerde, high-security, terrein beveiligingssystemen.

Onze bewezen technologieën bieden een ongeëvenaarde bescherming tegen indringers en worden wereldwijd vertrouwd om 
de nauwkeurige, onmiddellijke opsporing van indringers in high security toepassingen en gevaarlijke omgevingen.

De hoge kwaliteit van de producten is slechts één component van onze klant betrokkenheid. Onze belofte om uitstekende 
klantenzorg te verlenen wordt ondersteund door zeer goede technische ondersteuning. Door het leveren van betrouwbare 
technologieën en het aanbieden van toevoegende diensten, biedt Southwest Microwave een solide basis voor de lange 
termijn met geïntegreerde perimeter security-oplossingen.

UITSTEKENDE TECHNISCHE SERVICE
De experts van onze Technische Service Dienst kunnen oplossingen bieden voor al uw volle-
dige systeembehoeften – van ontwerp tot uitvoering en service.

Southwest Microwave biedt bescherming aan veel van 'swerelds high security 
sites in meerdere markten en biedt een high-performance oplossing voor uw 
terreinbeveiliging.

Copyright ©2014. Alle rechten voorbehouden. Speci�caties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. INTREPID, MICRONET, MicroPoint 
Cable, MicroPoint II, MicroTrack en MicroTrack II zijn geregistreerde handelsmerken van Southwest Microwave, Inc Perimeter Security 
Manager, Microwave 330, MicroPoint Tape en M.I.L.PAC zijn handelsmerken van Southwest Microwave, Inc.

BEWEZEN PERIMETERBEVEILIGING
VOOR –HIGH SECURITY TOEPASSINGEN

SYSTEEMPLANNING
Ervaren projectmanagers zullen uw project beoordelen en een systeem samenstellen dat voldoet aan 
uw doelstellingen op budgettair en veiligheidsgebied. Wij kunnen u een turnkey terrein beveiliging 
oplossing bieden of een systeem ontwerpen dat naadloos aansluit bij uw huidige systeem.

INSTALLATIE EN INBEDRIJFSTELLING, SERVICE
Ons wereldwijde netwerk van fabriek-gecerti�ceerde systeemintegrators verzorgen de volledige 
installatie. Zodra geïnstalleerd, garanderen we topprestaties door inbedrijfstelling van uw systeem 
door hooggekwali�ceerde Southwest Microwave technici.

OPLEIDING EN SYSTEEMONDERSTEUNING
Uitgebreide produkt-opleiding steunt elk systeem dat wij leveren – om ervoor te zorgen dat uw 
apparatuur wordt geïnstalleerd en volgens fabriekspeci�caties wordt onderhouden. Mocht u na de 
aankoop technische ondersteuning verlangen, dan zijn onze ervaren service-engineers oproepbaar.

INDUSTRIE-LEIDEND GARANTIE-PROGRAMMA
We nemen onze sensor prestaties serieus. Om de betrouwbaarheid van onze systemen te vergroten 
en de prijs kwaliteit verhouding te verhogen, biedt Southwest Microwave vijf jaar garantie op ons 
volledige aanbod van omtrek beveiligingsproducten.

OVERHEID / DEFENSIE
Ambassades & consulaten
Regeringsgebouwen
Geldopslag & administratieve gebouwen
Militaire terreinen
Opslagterreinen wapens & apparatuur
Luchthavens
Commando & controlecentra

ONZE MISSIE
Het leveren van systeem ontwerpen met de hoogste kwaliteit, ongeëvenaarde technologische opties en uitstekende klant 
ondersteuning om te zorgen voor betrouwbare, oplossingen op het gebied van terrein beveiliging, het geven van actieve 
ondersteuning van ons wereldwijde klantenbestand.

SYSTEMEN IN + LANDEN7 0 0 0 0 8 0

WARRANTY

year5

HEK DETECTIE SYSTEMEN

GROND DETECTIE SYSTEMEN

ALARM MONITORING EN CONTROLE SYSTEMEN

RADAR SENSOREN

VERPLAATSBARE RADAR SENSOREN

INFRAROOD EN DUAL TECHNOLOGISCHE SENSOREN 

Southwest Microwave perimeter detectie oplossingen zijn beschikbaar via 
geautoriseerde partners, wereldwijd. Bezoek ons online om een partner in uw 
omgeving te vinden:

WWW.SOUTHWESTMICROWAVE.COMNUTSBEDRIJVEN
Elektrische Energie Sites
Water & afvalwater Sites
Kerncentrales 
Aardgas Sites
Hydro-elektrische dammen
Zon en windparken
Data centers

INDUSTRIE
Chemische fabrieken
Olie & Gas Sites
Farmaceutische Sites 
Bedrijventerreinen
Data Centers
Mijnen & raf�naderijen
Distributie & opslag

JUSTITIE
Gevangenissen
Jeugdgevangenisssen
Voorarrest-centra
Psychiatrische instellingen
Ziekenhuizen
Opleidingsgebouwen

VERVOER
Luchthavens
Zeehavens
Bruggen en Tunnels
Vervoersbedrijven
Spoorwegen
Truckparkings
Container Terminals

VIP BESCHERMING
V.I.P. woningen 
Regeringsgebouwen
Vakantieoorden
Luxe hotels
Beveiliging van Speciale evenementen 
Bezoek van hoogwaardigheidsbekleder
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HOOGSTE KWALITEIT
Een ervaren team. Brede detectie oplossingen. De beste systeem-
prestaties. Uitstekende technische ondersteuning. Southwest 
Microwave voldoet aan uw beveiligings-behoeften. Uw verwachtingen 
worden overtroffen.
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ONGEËVENAARDE DETECTIE OPLOSSINGEN
Southwest Microwave produceert ‘swerelds meest complete assortiment van 
terrein beveiligingsprodukten om onbevoegde toegang tot beschermde gebie-
den te voorkomen en het risico op vandalisme, diefstal of schade aan kwets-
bare infrastructuur, eigendommen en personen te voorkomen. 

Implementeer elke combinatie van de nieuwe generatie INTREPID™ hekdetectie, grondde-
tectie of digitale radar systemen op één intern communicatieplatform - ter bescherming van 
elk gedeelte van uw omtrek met een optimale oplossing voor die locatie.

HEK DETECTIE SYSTEMEN
Op het hek gemonteerde revolutionaire intelligente sensoren die pogingen van knippen- of klimmen 
binnen 3 meter nauwkeurig detecteren en ongewenste alarm meldingen elimineren.

GROND DETECTIE SYSTEMEN
Volumetrische intelligente sensoren die de vorm en gesteldheid van het terrein volgen. Detectie op 3 m 
nauwkeurig. Voor toepassingen waar onzichtbare detectie en esthetiek van essentieel belang zijn. 

ALARM MONITORING EN CONTROLESYSTEMEN
Geavanceerde security management systemen die controleren, weergeven en de perimeter van een 
site volledig beheren.

MICROWAVE SENSOREN
Korte of lange afstand volumetrische radar links en -transceivers voor de detectie van indringers in 
open gebieden, bij hekken en toegangen en voor toepassingen op het dak en muur.

VERPLAATSBARE MICROWAVE SENSOREN
Snelle plaatsing van microwave sensoren voor de bescherming van VIPs, vliegtuigen of voertuigen of 
andere tijdelijke high security toepassingen.

INFRAROOD EN DUAL TECHNOLOGY SENSOREN
Geavanceerde, stand-alone high-performance sensoren voor kort en middellang bereik buiten 
detectie toepassingen.

Nieuwe generatie MicroPoint™ hek detectie, met open communicatieprotocol 
voor netwerk verbindingen met andere nieuwe-generatie INTREPID™ 
technologieën.

Unieke detectietechnologie voor het detecteren van knippen en klimmen met 
zeer nauwkeurige alarm lokalisering, onderdrukt ongewenste alarmen, detectie 
gevoeligheid gelijk over de gehele hekwerklijn, ongeacht staat en fabrikaat van 
de hekwerken, zonering vrij in te stellen via de software.

Een perfecte oplossing voor gesloten inrichtingen met eenvoudige beheerpro-
gramma's en zeer robuuste hardware voor maximale beveiliging.

Perfecte detectie oplossing voor prikkeldraad en razortape toepassingen.

Nieuwe generatie MicroTrack gronddetectie met open communicatieprotocol 
voor netwerk verbindingen met andere nieuwe-generatie INTREPID™
technologieën.

Unieke grond detectietechnologie voor het detecteren van indringers met zeer 
nauwkeurige alarm lokalisering, onderdrukt ongewenste alarmen, detectie 
gevoeligheid gelijk over het gehele terrein ongeacht bodemmateriaal en 
bodembedekking, zonering vrij in te stellen via de software.

DIGITALE MICROWAVE LINK
MODEL 300B MULTIPLE RANGE 
MICROWAVE LINK

MODEL 310B LONG RANGE
MICROWAVE LINK

MODEL 316 LONG RANGE
MICROWAVE LINK

                     SYSTEEM CONTROL-
LERS OP EEN SOFTWARE PLATFORM

Open protocol-securitymanagement en 
netwerkoplossingen voor alle nieuwe 
generatie INTREPID™ systemen 
bieden �exibele oplossingen voor alle 
perimeterbeveiligings-vraagstukken.

PERIMETER SECURITY MANAGER

Hét ultieme in integratie van 
systemen en gebruiksgemak voor 
centraal perimeter security beheer 
over één of meerdere locaties.

316 RDS VERPLAATSBARE
MICROWAVE LINK

K-Band detectie tot 244 m – CE 
gecerti�ceerd. Smalle bundelbreedte 
voor werking op lange afstanden en in 
smalle gangen.

385 RDS VERPLAATSBARE
MICROWAVE TRANSCEIVER

K-Band detectie tot 122 m. instelbaar 
variabel bereik voorkomt alarmen van 
doelen buiten een opgegeven bereik.

                     MAP MONITOR / 
GEAVANCEERDE MAP MONITOR

Gra�sche weergave met geïntegreerde 
alarmlijst, en apparaat beheer met 
volledige rapportage mogelijkheden.

PREMIUM PERIMETER MONITOR

Eenvoudig maar volledig 
GUI-gebaseerd perimeter security 
management system voor correctio-
nele toepassingen.

MODEL 415 PASSIEVE
INFRAROOD INTRUSION SENSOR

Digitale signaalverwerking, threshold 
decoding en signaal analyse die 
betrouwbaarheid in wisselende 
omstandigheden waarborgen. 107 m 
bereik.

MODEL 460B ACTIEVE
INFRAROOD INTRUSION SENSOR

6-beam outdoor actieve infrarood 
sensor met een beschermingsgebied 
van maximaal 100 meter voor poorten 
en smalle gangen.

MS15 / MS16 DUAL TECHNOLOGY 
MOTION SENSOR

Ontworpen om rechtop/wandelende 
en lopende doelen te detecteren. 
MS16 biedt uitgebreide detectie 
instellingen om kruipende doelen te 
detecteren.

MODEL 310B-33456
EXPLOSIONPROOF MICROWAVE LINK

K-Band detectie tot 100 meter. 
Betrouwbare detectie in de omgeving 
van ontvlambare of brandbare 
materialen.

MODEL 320SL DUAL
SYNCHRONIZED MICROWAVE LINK

X en K-Band detectie tot 183 m. 
Gestapelde sensoren voor de hoogste 
beveiligings toepassingen.

MODEL 380
MICROWAVE TRANSCEIVER

K-Band detectie tot 61 m. instelbaar 
variabel bereik voorkomt alarmen van 
doelen buiten een opgegeven bereik.

MODEL 385
MICROWAVE TRANSCEIVER

K-Band detectie tot 122 m. instelbaar 
variabel bereik voorkomt alarmen van 
doelen buiten een opgegeven bereik.

SINGLE PLATFORM TECHNOLOGIES

STATE-OF-THE-ART-DETECTIEMOGELIJKHEDEN
MET ONGEKEND NETWERKGEMAK

ONZE VERBINTENIS MET KWALITEIT
Onze doelstelling van 100% betrouwbaarheid van de producten wordt ondersteund door een 
productie-infrastructuur van wereldklasse, we hebben een reputatie voor het handhaven van de 
hoogste normen van kwaliteit in ons gehele product spectrum. Elk Southwest Microwave systeem 
is het gecombineerde resultaat van innovatief design, superieure onderdelen en ISO-gecerti�ceer-
de productieprocessen.

Southwest Microwave is ook leidend in de industrie op het gebied van prestatietesten, het uitvoe-
ren van warm- en koudweer sensortesten in Arizona, Verenigde Staten, Ontario, Canada en Worces-
tershire en het Verenigd Koninkrijk.

K-Band detectie 244 m. Open 
communicatie protocol voor netwerk-
verbindingen met andere nieuwe 
generatie INTREPID™ technologieën.

X-Band detectie 183 m. Korte afstand 
radar voor bescherming van poorten 
en openingen. patronen voor een 
groter bereik voor volledige omtrek 
bescherming op maat.

K-Band detectie 457 m. Smalle 
bundelbreedte voor gebruik op lange 
detectie afstanden en zeer smalle 
gangen.

K-Band detectie 244 m. Smalle 
bundelbreedte voor gebruik op lange 
detectie afstanden en zeer smalle 
gangen.
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Digitale Microwave Link

Hek Detectie Systeem

MODEL 455B ACTIEVE
INFRAROOD INTRUSION SENSOR

Quad-beamsensor met 50 m bereik 
ontworpen voor poort bescherming of 
muur top toepassingen.



ONGEËVENAARDE DETECTIE OPLOSSINGEN
Southwest Microwave produceert ‘swerelds meest complete assortiment van 
terrein beveiligingsprodukten om onbevoegde toegang tot beschermde gebie-
den te voorkomen en het risico op vandalisme, diefstal of schade aan kwets-
bare infrastructuur, eigendommen en personen te voorkomen. 

Implementeer elke combinatie van de nieuwe generatie INTREPID™ hekdetectie, grondde-
tectie of digitale radar systemen op één intern communicatieplatform - ter bescherming van 
elk gedeelte van uw omtrek met een optimale oplossing voor die locatie.

HEK DETECTIE SYSTEMEN
Op het hek gemonteerde revolutionaire intelligente sensoren die pogingen van knippen- of klimmen 
binnen 3 meter nauwkeurig detecteren en ongewenste alarm meldingen elimineren.

GROND DETECTIE SYSTEMEN
Volumetrische intelligente sensoren die de vorm en gesteldheid van het terrein volgen. Detectie op 3 m 
nauwkeurig. Voor toepassingen waar onzichtbare detectie en esthetiek van essentieel belang zijn. 

ALARM MONITORING EN CONTROLESYSTEMEN
Geavanceerde security management systemen die controleren, weergeven en de perimeter van een 
site volledig beheren.

MICROWAVE SENSOREN
Korte of lange afstand volumetrische radar links en -transceivers voor de detectie van indringers in 
open gebieden, bij hekken en toegangen en voor toepassingen op het dak en muur.

VERPLAATSBARE MICROWAVE SENSOREN
Snelle plaatsing van microwave sensoren voor de bescherming van VIPs, vliegtuigen of voertuigen of 
andere tijdelijke high security toepassingen.

INFRAROOD EN DUAL TECHNOLOGY SENSOREN
Geavanceerde, stand-alone high-performance sensoren voor kort en middellang bereik buiten 
detectie toepassingen.

Nieuwe generatie MicroPoint™ hek detectie, met open communicatieprotocol 
voor netwerk verbindingen met andere nieuwe-generatie INTREPID™ 
technologieën.

Unieke detectietechnologie voor het detecteren van knippen en klimmen met 
zeer nauwkeurige alarm lokalisering, onderdrukt ongewenste alarmen, detectie 
gevoeligheid gelijk over de gehele hekwerklijn, ongeacht staat en fabrikaat van 
de hekwerken, zonering vrij in te stellen via de software.

Een perfecte oplossing voor gesloten inrichtingen met eenvoudige beheerpro-
gramma's en zeer robuuste hardware voor maximale beveiliging.

Perfecte detectie oplossing voor prikkeldraad en razortape toepassingen.

Nieuwe generatie MicroTrack gronddetectie met open communicatieprotocol 
voor netwerk verbindingen met andere nieuwe-generatie INTREPID™
technologieën.

Unieke grond detectietechnologie voor het detecteren van indringers met zeer 
nauwkeurige alarm lokalisering, onderdrukt ongewenste alarmen, detectie 
gevoeligheid gelijk over het gehele terrein ongeacht bodemmateriaal en 
bodembedekking, zonering vrij in te stellen via de software.

DIGITALE MICROWAVE LINK
MODEL 300B MULTIPLE RANGE 
MICROWAVE LINK

MODEL 310B LONG RANGE
MICROWAVE LINK

MODEL 316 LONG RANGE
MICROWAVE LINK

                     SYSTEEM CONTROL-
LERS OP EEN SOFTWARE PLATFORM

Open protocol-securitymanagement en 
netwerkoplossingen voor alle nieuwe 
generatie INTREPID™ systemen 
bieden �exibele oplossingen voor alle 
perimeterbeveiligings-vraagstukken.

PERIMETER SECURITY MANAGER

Hét ultieme in integratie van 
systemen en gebruiksgemak voor 
centraal perimeter security beheer 
over één of meerdere locaties.

316 RDS VERPLAATSBARE
MICROWAVE LINK

K-Band detectie tot 244 m – CE 
gecerti�ceerd. Smalle bundelbreedte 
voor werking op lange afstanden en in 
smalle gangen.

385 RDS VERPLAATSBARE
MICROWAVE TRANSCEIVER

K-Band detectie tot 122 m. instelbaar 
variabel bereik voorkomt alarmen van 
doelen buiten een opgegeven bereik.

                     MAP MONITOR / 
GEAVANCEERDE MAP MONITOR

Gra�sche weergave met geïntegreerde 
alarmlijst, en apparaat beheer met 
volledige rapportage mogelijkheden.

PREMIUM PERIMETER MONITOR

Eenvoudig maar volledig 
GUI-gebaseerd perimeter security 
management system voor correctio-
nele toepassingen.

MODEL 415 PASSIEVE
INFRAROOD INTRUSION SENSOR

Digitale signaalverwerking, threshold 
decoding en signaal analyse die 
betrouwbaarheid in wisselende 
omstandigheden waarborgen. 107 m 
bereik.

MODEL 460B ACTIEVE
INFRAROOD INTRUSION SENSOR

6-beam outdoor actieve infrarood 
sensor met een beschermingsgebied 
van maximaal 100 meter voor poorten 
en smalle gangen.

MS15 / MS16 DUAL TECHNOLOGY 
MOTION SENSOR

Ontworpen om rechtop/wandelende 
en lopende doelen te detecteren. 
MS16 biedt uitgebreide detectie 
instellingen om kruipende doelen te 
detecteren.

MODEL 310B-33456
EXPLOSIONPROOF MICROWAVE LINK

K-Band detectie tot 100 meter. 
Betrouwbare detectie in de omgeving 
van ontvlambare of brandbare 
materialen.

MODEL 320SL DUAL
SYNCHRONIZED MICROWAVE LINK

X en K-Band detectie tot 183 m. 
Gestapelde sensoren voor de hoogste 
beveiligings toepassingen.

MODEL 380
MICROWAVE TRANSCEIVER

K-Band detectie tot 61 m. instelbaar 
variabel bereik voorkomt alarmen van 
doelen buiten een opgegeven bereik.

MODEL 385
MICROWAVE TRANSCEIVER

K-Band detectie tot 122 m. instelbaar 
variabel bereik voorkomt alarmen van 
doelen buiten een opgegeven bereik.

SINGLE PLATFORM TECHNOLOGIES

STATE-OF-THE-ART-DETECTIEMOGELIJKHEDEN
MET ONGEKEND NETWERKGEMAK

ONZE VERBINTENIS MET KWALITEIT
Onze doelstelling van 100% betrouwbaarheid van de producten wordt ondersteund door een 
productie-infrastructuur van wereldklasse, we hebben een reputatie voor het handhaven van de 
hoogste normen van kwaliteit in ons gehele product spectrum. Elk Southwest Microwave systeem 
is het gecombineerde resultaat van innovatief design, superieure onderdelen en ISO-gecerti�ceer-
de productieprocessen.

Southwest Microwave is ook leidend in de industrie op het gebied van prestatietesten, het uitvoe-
ren van warm- en koudweer sensortesten in Arizona, Verenigde Staten, Ontario, Canada en Worces-
tershire en het Verenigd Koninkrijk.

K-Band detectie 244 m. Open 
communicatie protocol voor netwerk-
verbindingen met andere nieuwe 
generatie INTREPID™ technologieën.

X-Band detectie 183 m. Korte afstand 
radar voor bescherming van poorten 
en openingen. patronen voor een 
groter bereik voor volledige omtrek 
bescherming op maat.

K-Band detectie 457 m. Smalle 
bundelbreedte voor gebruik op lange 
detectie afstanden en zeer smalle 
gangen.

K-Band detectie 244 m. Smalle 
bundelbreedte voor gebruik op lange 
detectie afstanden en zeer smalle 
gangen.
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PERIMETER DETECTION
LEIDER SINDS 1971
Ervaring telt. In 1971 introduceerde Southwest Microwave 'swerelds eerste commerciële bi-static radar sensor. Vandaag, 
met 70.000 systemen in meer dan 80 landen, hebben wij een mondiale leiderschapspositie in het ontwerp en de vervaardi-
ging van geïntegreerde, high-security, terrein beveiligingssystemen.

Onze bewezen technologieën bieden een ongeëvenaarde bescherming tegen indringers en worden wereldwijd vertrouwd om 
de nauwkeurige, onmiddellijke opsporing van indringers in high security toepassingen en gevaarlijke omgevingen.

De hoge kwaliteit van de producten is slechts één component van onze klant betrokkenheid. Onze belofte om uitstekende 
klantenzorg te verlenen wordt ondersteund door zeer goede technische ondersteuning. Door het leveren van betrouwbare 
technologieën en het aanbieden van toevoegende diensten, biedt Southwest Microwave een solide basis voor de lange 
termijn met geïntegreerde perimeter security-oplossingen.

UITSTEKENDE TECHNISCHE SERVICE
De experts van onze Technische Service Dienst kunnen oplossingen bieden voor al uw volle-
dige systeembehoeften – van ontwerp tot uitvoering en service.

Southwest Microwave biedt bescherming aan veel van 'swerelds high security 
sites in meerdere markten en biedt een high-performance oplossing voor uw 
terreinbeveiliging.

Copyright ©2014. Alle rechten voorbehouden. Speci�caties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. INTREPID, MICRONET, MicroPoint 
Cable, MicroPoint II, MicroTrack en MicroTrack II zijn geregistreerde handelsmerken van Southwest Microwave, Inc Perimeter Security 
Manager, Microwave 330, MicroPoint Tape en M.I.L.PAC zijn handelsmerken van Southwest Microwave, Inc.

BEWEZEN PERIMETERBEVEILIGING
VOOR –HIGH SECURITY TOEPASSINGEN

SYSTEEMPLANNING
Ervaren projectmanagers zullen uw project beoordelen en een systeem samenstellen dat voldoet aan 
uw doelstellingen op budgettair en veiligheidsgebied. Wij kunnen u een turnkey terrein beveiliging 
oplossing bieden of een systeem ontwerpen dat naadloos aansluit bij uw huidige systeem.

INSTALLATIE EN INBEDRIJFSTELLING, SERVICE
Ons wereldwijde netwerk van fabriek-gecerti�ceerde systeemintegrators verzorgen de volledige 
installatie. Zodra geïnstalleerd, garanderen we topprestaties door inbedrijfstelling van uw systeem 
door hooggekwali�ceerde Southwest Microwave technici.

OPLEIDING EN SYSTEEMONDERSTEUNING
Uitgebreide produkt-opleiding steunt elk systeem dat wij leveren – om ervoor te zorgen dat uw 
apparatuur wordt geïnstalleerd en volgens fabriekspeci�caties wordt onderhouden. Mocht u na de 
aankoop technische ondersteuning verlangen, dan zijn onze ervaren service-engineers oproepbaar.

INDUSTRIE-LEIDEND GARANTIE-PROGRAMMA
We nemen onze sensor prestaties serieus. Om de betrouwbaarheid van onze systemen te vergroten 
en de prijs kwaliteit verhouding te verhogen, biedt Southwest Microwave vijf jaar garantie op ons 
volledige aanbod van omtrek beveiligingsproducten.

OVERHEID / DEFENSIE
Ambassades & consulaten
Regeringsgebouwen
Geldopslag & administratieve gebouwen
Militaire terreinen
Opslagterreinen wapens & apparatuur
Luchthavens
Commando & controlecentra

ONZE MISSIE
Het leveren van systeem ontwerpen met de hoogste kwaliteit, ongeëvenaarde technologische opties en uitstekende klant 
ondersteuning om te zorgen voor betrouwbare, oplossingen op het gebied van terrein beveiliging, het geven van actieve 
ondersteuning van ons wereldwijde klantenbestand.

SYSTEMEN IN + LANDEN7 0 0 0 0 8 0

WARRANTY

year5

HEK DETECTIE SYSTEMEN

GROND DETECTIE SYSTEMEN

ALARM MONITORING EN CONTROLE SYSTEMEN

RADAR SENSOREN

VERPLAATSBARE RADAR SENSOREN

INFRAROOD EN DUAL TECHNOLOGISCHE SENSOREN 

Southwest Microwave perimeter detectie oplossingen zijn beschikbaar via 
geautoriseerde partners, wereldwijd. Bezoek ons online om een partner in uw 
omgeving te vinden:

WWW.SOUTHWESTMICROWAVE.COMNUTSBEDRIJVEN
Elektrische Energie Sites
Water & afvalwater Sites
Kerncentrales 
Aardgas Sites
Hydro-elektrische dammen
Zon en windparken
Data centers

INDUSTRIE
Chemische fabrieken
Olie & Gas Sites
Farmaceutische Sites 
Bedrijventerreinen
Data Centers
Mijnen & raf�naderijen
Distributie & opslag

JUSTITIE
Gevangenissen
Jeugdgevangenisssen
Voorarrest-centra
Psychiatrische instellingen
Ziekenhuizen
Opleidingsgebouwen

VERVOER
Luchthavens
Zeehavens
Bruggen en Tunnels
Vervoersbedrijven
Spoorwegen
Truckparkings
Container Terminals

VIP BESCHERMING
V.I.P. woningen 
Regeringsgebouwen
Vakantieoorden
Luxe hotels
Beveiliging van Speciale evenementen 
Bezoek van hoogwaardigheidsbekleder
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HOOGSTE KWALITEIT
Een ervaren team. Brede detectie oplossingen. De beste systeem-
prestaties. Uitstekende technische ondersteuning. Southwest 
Microwave voldoet aan uw beveiligings-behoeften. Uw verwachtingen 
worden overtroffen.


