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Opdracht
Aanvraag:
Het hoofdbureau van Politie in Dresden is onlangs volledig
voorzien van de modernste faciliteiten waardoor ook de
centrale meldkamer en het commando centrum volledig
nieuw zijn ingericht. Naar ontwerp en onder toezicht
van ingenieursbureau Steffen Dreßler uit Dresden zijn
deze ruimtes nu uitgerust met de nieuwste audiovisuele
technieken. Voor de weergave van de beelden zijn
hiervoor onder andere ook een aantal VideoWalls
geïntegreerd. In het oude monumentale pand bleken de
wanden echter onvoldoende sterk om deze VideoWalls
te kunnen dragen. In het control center dat onder andere
wordt gebruikt bij de coördinatie van grootschalige inzet is
een VideoWall van 24 stuks monitoren geplaatst met een
diagonaal van 55 inch in een 8x3 opstelling. Daarnaast
zijn aan beide zijden van het commando centrum twee
te separeren vergaderruimtes gesitueerd die beide onder
andere zijn voorzien van een 2x2 VideoWall.
In de meldkamer bevinden zich de werkplekken voor
de 112 centrale, de officier van dienst en een werkplek
voor toezicht en coördinatie. In deze ruimte zijn een 3x3
VideoWall geplaatst en zijn tussen de pilaren van het
gebouw diverse losse monitoren aan een aluminium buis
systeem gemonteerd.
Oplossing:
Op basis van de gewenste samenstelling en functionaliteit
hebben wij diverse maatwerk montage systemen geleverd
die allen zijn gebaseerd op onze standaard oplossingen.
In dit geval betrof het de vloer/plafond en vloer/wand
oplossingen met een aangepaste hoogte en op maat
gemaakte horizontale profielen. Alle VideoWalls zijn
voorzien van ons “Push-to-Open” montage systeem zodat
in geval van storing de bekabeling snel toegankelijk is of,
indien noodzakelijk, zeer snel de monitor gewisseld kan
worden. Continuïteit en de mogelijkheid van snelle service
was van groot belang. Ook de in het bestek genoemde
luidsprekers zijn met maatwerk beugels aan de VideoWall
constructie bevestigd. Voorafgaand aan de levering
hebben wij de adviseur voorzien van gedetailleerde
tekeningen per opstelling en/of per ruimte. Bij levering
van deze opstellingen zijn deze als een bouwpakket met
genummerde onderdelen per montagesysteem en per
ruimte verpakt. De uitvoerende systemintegrator kon
hierdoor snel de perfect passende oplossingen installeren.
Deze system integrator had nog geen ervaring met het
SmartMetals VideoWall montage systeem maar inmiddels
hebben we diverse vervolgorders van gelijksoortige
systemen mogen ontvangen. Ook zijn na het project in
Dresden meerdere politiebureaus in Duitsland voorzien van
door SmartMetals geleverde montagesystemen.
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vervolg opdracht
Concept:
Door te kiezen voor een SmartMetals montageoplossing
en het ontwerp en de begeleiding van ingenieursbureau
Steffen Dreßler, is het hoofdbureau van de politie in Dresden
volledig uitgerust met moderne faciliteiten, ondanks de
beperkingen van het monumentale pand.

SmartMetals Mounting Solutions B.V. • Handelsweg 4 • 4231 EZ Meerkerk • The Netherlands
T +31 (0)88 70 60 100 • E info@smartmetals.eu • W www.smartmetals.eu

4

CONTACT					
SMARTSELECTOR
Find your solution fast and easy with the mobile SmartSelector.
Scan the QR code and find your solutions whithin 3 steps with
the mobile SmartSelector

TRY NOW!
SmartMetals Mounting Solutions B.V.
Handelsweg 4
4231 EZ Meerkerk
The Netherlands
P +31 (0)88 70 60 100
E info@smartmetals.eu
W www.smartmetals.eu

