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PF Security gaat verder waar anderen stoppen!

PF Security B.V. is opgericht in 2015 door Imdat Karatas, vrijwel direct
als opdrachtnemer van een groot havenfaciliteit. Mede hierdoor heeft
PF Security zich ontwikkelt tot een gespecialiseerd beveiligingsbedrijf
in ISPS gerelateerde beveiliging. PF Security richt zich met name op
havenbeveiliging en mobiele surveillance. Begin 2021 zijn er door
diverse gesprekken met havenfaciliteiten de eerste ideeën ontstaan
over beveiliging en bewaking vanaf het water. Na eerst de juiste
partners gezocht te hebben waarmee we deze dienstverlening onder
de juiste voorwaarden konden lanceren, is dit gelukt en met ingang
van het najaar 2021 richt PF Security zich dan ook op beveiliging vanaf
en op het water met een voormalig politiepatrouillevaartuig, 
de MTC 10. Een volwaardig schip volledig toegerust op patrouille
werkzaamheden. (voorheen politiepatrouille vaartuig)
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PF Security is in het bezit van justitie toestemming onder ND 4702.
Wij hebben inmiddels ook het Keurmerk Beveiliging en zijn tevens lid
VEB. Daarnaast heeft PF Security zich geconformeerd aan de Stichting
Code Verantwoordelijk Marktgedrag.
PF Security heeft een vaste kern medewerkers die goed zijn opgeleid,
altijd in het bezit zijn van het diploma beveiliger 2 met het
havenbeveiligers certificaat (ISPS) en aanvullend BHV certificaat.                      
PF Security besteedt veel aandacht aan trainingen en bijscholing van
haar medewerkers om ze gemotiveerd en up to date te houden van
de nieuwste ontwikkelingen.
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Met het schip de MTC 10 kan PF Security  surveillance
werkzaamheden uitvoeren vanaf de waterzijde. Alarmopvolging
behoort hier ook toe, maar natuurlijk kan het schip ook worden
ingezet voor tal van service gerelateerde zaken zoals, kade inspecties,
transport begeleiding en toezicht. De MTC 10 is uitgerust met de
nieuwste techniek waaronder een uitgebreid camerasysteem en heeft
een aansluiting met de meldkamer van Alert (PAC). Als verwerker
kunnen we hierdoor indien gewenst beelden doorzetten via de
meldkamer van Alert met “Live View” en kunnen we actief een rol
spelen in het doorgeven van ongewenste of gevaarlijk situaties aan de
politie. De MTC 10 “Temptation” is een anti-magnetisch schip met een
lengte van 16.85 meter en een breedte van 3.88 meter. De diepgang
is 0.90 meter en wordt aangedreven door 2 MAN motoren van 282 PK
type SARO STP400H. Tevens is het schip uitgevoerd met 2X marifoon,
AIS, Radar, Tresco en een digitaal camerasysteem (PTZ)
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Verder heeft de MTC-10 een onderwater drone aan boord ( ROV)
waarmee we ondersteunende diensten kunnen aanbieden zoals
inspecties onderwater aan schip of kade. De onderwater drone kan
tot een diepte van 100 meter duiken, met de drone kunnen 4K UHD-
kwaliteit beelden en 12M foto’s worden gemaakt. Tevens kan de duik
real-time worden gestreamd. Voor een goed zicht onder water heeft
de drone twee 2000 lumen lampen (5000-5500K / CR185) met
instelbare dimfunctie.

De MTC 10 voldoet aan alle relevante vergunningen en eisen die
gesteld worden aan een schip dat de zich in de havens beweegt, waar
onder de RWS nota 2018, ILenT en wordt gevaren door een schipper
die ook aan de gestelde eisen voldoet en in het bezit is van een groot
vaarbewijs. Naast de schipper zal er altijd minimaal 1 beveiliger
meevaren die voldoet aan de WPBR en in het bezit is van een
havenbeveiliger certificaat (ISPS).
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In grote lijnen hebben de havenfaciliteiten de beveiliging goed op
orde met hekwerken, camera toezicht en fysieke beveiligers of
mobiele surveillance. Dit gebeurt echter altijd vanaf de landzijde
waardoor er een deel van de havenfaciliteiten ten alle tijden zonder
toezicht is.  De waterzijde. 

PF Security ondervangt dit met de MTC 10 niet alleen voor haar eigen
opdrachtgevers, maar kan hiermee ook andere havenfaciliteiten of
havendiensten ondersteunen bij het toezicht vanaf de waterzijde.
Hiernaast kan PF Security met de MTC 10 exceptionele en bijzondere
transporten begeleiden of als mobiele verkeerspost (VTS) dienen.
De MTC 10 kan ook worden ingezet voor bewaking van jachthavens
en/ of recreatiegebieden, beveiliging bij vaar- en zeilevenementen of
het bewaken van luxe jachten.

De mogelijkheden zijn zeer breed en er kunnen altijd combinaties
worden gemaakt met onze mobiele surveillance en/of fysieke
beveiliging vanaf de landzijde.



Ondanks de zich steeds verder ontwikkelende ISPS beveiliging met
manbewaking, camerasystemen met de meest recente technologie
en de mobiele surveillance vanaf land, blijkt de waterzijde vaak nog
onvoldoende aandacht te krijgen. Met beveiliging en bewaking vanaf
zowel de landzijde als het water kan PF Security B.V. u nu met een
compleet pakket bijstaan bij het mitigeren van risico’s rondom drugs,
migranten en andere ISPS-dreigingen.

Naast de reguliere surveillance en objectbeveiliging, kunnen
Havenbeveiligers van PF Security ook vanaf de waterzijde toezicht op
de havenfaciliteit en het daar afgemeerde schip houden. Bij
aankomst kunnen ze aan boord of op de havenfaciliteit een sweep
doen op onregelmatigheden. Ze kunnen toezicht houden tijdens
laden/lossen/wachten en voor de afvaart kunnen ze een grondige
controle doen op inklimmers en verstekelingen. Desgewenst kan PF
Security met haar patrouillevaartuig het schip zelfs begeleiden naar
de monding van de haven. Reactie op incidenten is mogelijk via een
rechtstreekse doormelding van alarmen door een samenwerking met
de Alarmcentrale (PAC) van Alert Security.
Uiteraard gebeurt een en ander steeds in goed overleg en met de
toestemming van de PFSO, scheepsagent en SSO. Bij incidenten
neemt PF Security in samenwerking met de daartoe bevoegde
autoriteiten de afhandeling op zich. Daarmee ontzorgen ze u zoveel
mogelijk en helpen ze verstoring van de operatie en vertraging van
het schip te minimaliseren. 
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Voor ons is geen brug te ver,
geen water te diep, geen stroming te sterk"

https://portsecuritycenter.us13.list-manage.com/track/click?u=74590c880644a9005c788419f&id=7a4cb9bd68&e=f5981cd000
https://portsecuritycenter.us13.list-manage.com/track/click?u=74590c880644a9005c788419f&id=7a72a103f2&e=f5981cd000

