Tillfälliga larmlösningar
Larmövervakning med videoverifiering

Det kan finnas flera olika anledningar till att man inte alltid kan sätta upp ett
permanent larm på en plats. Exempel på detta kan vara; då man väntar på att
en permanent lösning ska komma på plats, vid en renovering, vid evenemang,
på byggarbetsplatser, vid vägbyggen, punktskydd av värdefullt gods etc.

Att stå utan ett larm kan bli mycket kostsamt för ett företag. Som exempel kan
något så enkelt som stulna skyddskläder
stoppa ett bygge en halv dag. Om det då
är dyrbara verktyg eller maskiner som blir
stulna kan de efterföljande driftstoppen ge
enorma konsekvenser. Rör det sig istället
om en tillfällig förvaring av värdefullt gods
är det inte ekonomiskt försvarbart att ha en
person på plats för övervakning i mer än ett
dygn.
Här är våra tillfälliga larmlösningar ett
perfekt alternativ. De ger oss möjligheten
att snabbt få upp ett larm anpassat efter ert
behov inklusive kameraövervakning med
intelligent videoanalys om det behovet
finns. Dessutom kombinerar vi ofta detta
med tjänster som rondering, rondering med
hund, stationära väktare och väktarutryck-

ningar, allt för att ge en så komplett, kostnadseffektiv lösning med optimalt skydd
som möjligt.
Larmövervakning med videoverifiering
Vid våra tillfälliga larmlösningar med videoverifiering använder vi oss av ett traditionellt
larmsystem som är baserat på rörelsedetektorer. Men för att kunna göra en snabbare
och mer korrekt bedömning av ett inkommande larm är systemet kompletterat med
videoverifiering. Det innebär att rörelsedetektorerna är utrustade med kameror som
vid ett larm skickar kortare filmsekvenser
till larmcentralen, vilket hjälper våra operatörer att sätta in rätt åtgärder snabbare. Det
är dock inte en kameraövervakning i den
bemärkelsen att våra larmoperatörer kan
koppla upp sig mot kameran för övervakning.

Fördelar med våra tillfälliga
larmlösningar med videoverifiering
•• Skräddarsys för varje kunds behov och miljö
•• Kan sättas både inom- och utomhus
•• I kombination med våra personella tjänster
ger de en kostnadseffektiv och komplett
larmlösning
•• Fyra års batteritid på alla komponenter
•• Batteridriven centralapparat, inget eluttag
behövs
•• Kommunicerar via GSM som ingår
•• Tillbehörsväskor för att kunna anpassa
efter olika behov
•• Larmverifiering med hjälp av de inbyggda
kamerorna (10 sekunders videosekvens).
•• Larma av och på med taggar
•• Ett helt trådlöst larm
•• Fast månadskostnad
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Info om väskorna:
•• Specialtillverkade väskor som är IP-klassade och transporttåliga
•• Centralapparat med externa antenner för
radio och GSM
•• Kan sättas både inom- och utomhus
•• Utomhussirén
•• Manöverpanel med taggfunktion inkl taggar
•• Separat taggläsare utomhus
•• IR-detektorer med kamera, 6 st
•• Tillbehörsväska innehållande 6 st IR-detektorer med kamera

