
Maakt drone activiteiten zichtbaar

De ontwikkeling in drone technologie verloopt in hoog tempo. Drones worden steeds slimmer en 
goedkoper waardoor het gebruik toeneemt. Tegenwoordig worden drones veelvuldig ingezet voor 
criminele doeleinden. Denk aan smokkel van goederen naar gevangenissen, spionage bij kantoren 
of terreur waarbij de drone gebruikt wordt om explosieven af te werpen.

Drone Detectie Systeem

Drone 
Detectie

Met Bavak bent u verzekerd van kwaliteit. Bavak levert en plaatst de apparatuur van Dedrone. Dedrone is 
marktleider in slimme luchtruimbeveiliging. Meer dan honderden commerciële, overheids- en militaire instellingen 
en bedrijven vertrouwen op het Drone Detectie Systeem van Dedrone. 
 
Bavak. Securing daily life.

Voor security managers is het niet altijd mogelijk om aan te geven of er sprake is van een drone 
dreiging daar er geen zicht is op drone activiteiten. Ook hier geldt, ‘meten is weten’. Bavak levert 
Drone Detectie apparatuur waarmee drone activiteiten zichtbaar worden. 



On-Premise beveiliging
De Dedrone cloud maakt de inzet van het systeem 
eenvoudig. Er is geen noodzaak voor fysieke servers 
on-premise (op locatie). Via de cloud worden 
software-updates geleverd en zodoende kan het 
systeem het luchtruim beschermen tegen de nieuwste 
dronedreigingen. Voor omgevingen die beheer on-
premise vereisen zijn ook lokale beheerconfiguraties 
beschikbaar. Welke versie uw voorkeur ook geniet, 
Bavak is uw partner.

Aanvullende Sensorlagen
Door de open architectuur van het systeem kunnen 
aanvullende sensorlagen met diverse technologieën 
worden geïmplementeerd, zoals PTZ-camera’s en 
radars. De PTZ-camera’s hebben een Pan-, Tilt- en 
Zoomfunctie en kunnen dankzij de krachtige zoom zelfs 
kleine drones met ladingen op grote afstand detecteren 
en zichtbaar maken. Diverse fabrikanten hebben 
radarsystemen ontwikkeld speciaal voor de detectie 
van drones. Deze radarsystemen kunnen als aanvulling 
worden gebruikt worden op de RF-sensoren

RF en WiFi sensoren
Het Drone Detectie Systeem kan uitgerust worden met 
verschillende sensoren waaronder de RF-160. De RF-
160 sensor vormt de basis van het sensornetwerk en 
is ideaal voor een eerste risicoanalyse. In combinatie 
met meerdere RF-360 sensoren zijn drones niet alleen 
te detecteren maar ook te traceren. Onder de juiste 
omstandigheden is het zelfs mogelijk de piloot van de 
drone te lokaliseren.

User Interface
Bij het ontwerp van het Drone Detectie Systeem is veel 
aandacht besteed aan de user interface. Het systeem is 
eenvoudig te bedienen en levert duidelijke en bruikbare 
rapportages. Het Drone Detectie Systeem is ook direct 
te integreren in diverse Security Management Systemen 
waardoor er geen apart werkstation in de meldkamer 
meer nodig is. 
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