
MPL
MPL is een transparante organisatie met korte 
lijnen, zowel voor de klant als voor de medewerker. 
Deze korte lijnen staan borg voor een directe en 
open communicatie, waarmee tevens de basis 
wordt gelegd voor een uitermate innovatieve 
bedrijfsvoering. Ideeën en suggesties vinden snel 
hun weg naar de directie, die het als een uitdaging 
beschouwt de concurrentie steeds een stap voor te 
blijven.

De onafhankelijkheid maakt MPL dynamisch en 
flexibel. Gerealiseerde rendementen worden in 
de organisatie geïnvesteerd: nieuwe producten, 
geavanceerde communicatiemiddelen en nog 
belangrijker: investeren in de mensen. Opleiding 
en training, goede arbeidsomstandigheden en een 
perfecte uitrusting.

CSL DualCom
CSL DualCom beschermt meer dan 300.000 gebouwen 
in heel Europa, waaronder veel grote retail ketens. 
Iedere DualCom wordt aangestuurd door het DualCom 
Gemini Platform, een Critical Connectivity® - platform 
dat zorgt voor betrouwbare overdracht van alarmen en 
meldingen vanuit het object naar de PAC (Particuliere 
Alarm Centrale).
 
De DualCom Security oplossingen omvatten DualCom 
DigiAir®, een draadloze single path alarmoverdrager en 
DualCom Calibre®, een dual path oplossing voor elk 
risico klasse.

Met gepatenteerde technologie stuurt de DualCom 
Security alarmoverdrager, via een multinetwerk 
WorldSIM en/of IP-pad, een signaal vanuit het beveiligde 
object naar de PAC (Particuliere Alarm Centrale). De 
multinetwerk DualCom WorldSIM® roamt op alle mobiele 
netwerken van Nederland en heeft een betrouwbaarder 
signaal dat valse alarmen met bijna 90% vermindert.

S IGNALL ING CHANGES



•   Iedere combinatie van single path of dual
     path, GPRS/GSM of IP

•   WorldSIM als standaard - intelligente
     toegang tot alle mobiele netwerken in
     één product

•   Detecteert binnen seconden fouten
     in signaalpaden (zoals lijnuitval, GSM
     blokkering, netwerkfouten)

•   Wordt volledig geprogrammeerd geleverd
     - geen configuratie vereist  

•   Vast tarief betekent onbeperkt aantal
     meldingen zonder verborgen kosten
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•   Gebruikt alle mobiele netwerken in plaats
     van een analoge telefoonlijn

•   Geen belkosten en abonnementskosten
     meer

•   WorldSIM als standaard - intelligente
     toegang tot alle mobiele netwerken in
     één oplossing

•   Klein genoeg om in te bouwen in elk
     bestaand paneel

•   Nummergeheugen standaard
     meegeleverd in fast format, contact-id
     en ‘extended SIA’

•   Voldoet aan EN Klasse 2

•   Maakt RSD (Remote Servicing and
     Diagnostics) mogelijk

DualCom DigiAir®




