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Video Bewaking

Onze Produkten

Photovoltaik (Zonnepanelen)

Eierpalletiseerrobot

Agrilyt (Waterzuivering)

Videobewakingssystemen

Agrilyt System

Palletiseerrobot

Wij bouwen oplossingen.

Agrarische Techniek

Industriële Automatisering

Informatie Technologie

Gebouw- en Lichttechniek

Aandrijftechniek

Toepassingen bij oliewinning

Schakelkastenbouw

Nieuwe Energieën



Wie wij zijn

Videobewaking/
Observatie

Return on
Investment

SCHULZ Systemtechnik BV is een jonge en dynamische on-

derneming die sinds ongeveer twee jaar zijn roots heeft 

in Swolgen, gemeente Horst aan de Maas. Na Photovoltaik 

Systemen en Eierpalletiseerrobots willen we ons richten 

op Videobewakingssystemen in totaal.

SCHULZ Systemtechnik GmbH, een van de grotere agra-

rische en industriële installatiebedrijven van Duits-

land, heeft jarenlange ervaring in elektrische installatie 

en beschikt over een grote expertise en een  gemotiveerd 

team waar kwaliteit, service en klantvriendelijkheid op de 

eerste plaats staan. 

Wij als dochteronderneming profileren ons ook zo in de 

Benelux.

Terugverdientijd

Return on Investment Time kan erg kort zijn als blijkt dat 

de waarde van de gestolen goederen een bepaalde waarde 

vertegenwoordigen t.o.v. de investering. U zult versteld 

staan hoe snel de investering in bepaalde gevallen wordt 

terugverdient. Laat ons eens voorrekenen wat de terug-

verdientijd zal zijn voor een compleet systeem. Met een 

Videobewakingssysteem van SCHULZ Systemtechnik BV 

observeert U alles wat U dierbaar en waardevol is op een 

betrouwbare en eenvoudig manier.

 

Sinds kort is SCHULZ Systemtechnik BV official Benelux partner 

van Santec video. Deze onderneming heeft al sinds 1974 erva-

ring in het video security gebeuren op het gebied van industrie, 

winkels en overheid. Ontdek welke veelzijdige mogelijkheden er 

zijn, maar ook welke intelligentie in deze producten is verwerkt. 

Of het nu Analoge techniek (CCTV), Internet Protocol (IP), los 

product of als totaalpakket is geïnstalleerd. De klant zal met 

welk systeem dan ook niets meer “ontgaan“. Om dit te waar-

borgen vinden productmanagement en de kwaliteitscontrole in 

Duitsland plaats. Met deze opgebouwde ervaring kunnen we elke 

situatie aan als het op bewaken/observeren aankomt. Wij nemen 

alles van U uit handen, planning, organisatie, montage en inbe-

drijfstelling zodat u er geen omkijken naar heeft. Na uitleg van 

onze monteur kunt U volop genieten van de installatie.


