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Tyverisikring

Sikkerhetskamera
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Tyveri fra bygge- og anleggsplasser er et økende problem bruk av kameraovervåkning har vist god effekt mot dette.
Intellity CAM gir deg mulighet til å avverge tyveri før det er påbegynt
Løsningen består av høyttaler og Bosch-kamera med Intelligent
Video Analyse (IVA) som er tilkoblet Safe4s FG-godkjente
alarmstasjon.
Ved hjelp av IVA (Intelligent Video Analyse) oppdages uønsket
besøk i sanntid, og det går varsel til døgnbemannet alarmstasjon
Alarmoperatør benytter høyttaler på kamera for å skremme
vekk inntrenger og tilkalle vekter/politi ved behov
Videomateriale kan benyttes som bevis
Kostnadseffektivt løsning
Kamera kan leies (min. 6 mnd) eller kjøpes.

Art.nr. 1307 (kjøp) 1308 (leie)
Tekniske data

Kameraskap monteres på egnet sted som
gir god oversikt over området som ønskes
overvåkes.

Mål kameraskap (HxBxD)

500x400x212mm

Vekt

15 kg (med 2 kameralinser)

Kameratype

Bosch FLEXIDOME IP starlight 7000 VR

Høyttaler

SC-P620

Tilkobling

230V

Pakken inkluderer i tillegg antenne, ruter, switch og varmeelement. Ta kontakt for
mer detaljert informasjon på teknisk beskrivelse av kamera, høyttaler og annet
utstyr i løsningen.

Områder defineres som skal gi varsling om
uønsket adferd (IVA).
Vi tilbyr høykvalitetsduk i PVC som informerer om at området er
kameraovervåket. Duken er som standard tilpasset størrelsen på byggegjerdet, men kan leveres med de målene og den informasjonen
man ønsker. Effektivt virkemiddel for å unngå uvedkommende.

Alarmstasjon er bemannet 24/7 og tar avgjørelser
ved hendelser i henhold til avtale (varsling til ansv.
på byggeplass, vektertilkalling, kontakte politi etc.)

SelectaDNA - hindrer tyveri og gjør det enklere å få tilbake stjålet utstyr
Med SelectaDNA kan du merke dine mest verdifulle verktøy, utstyr og byggematerialer med en væske som i tillegg til lim blant annet inneholder microdots
med en unik DNA-kode som kun er synlig under UV-lys. Politiet kan søke opp
koden i et internasjonalt eiendelsregister og tilbakeføre tyvegodset til rettmessig
eier. SelectaDNA tåler høy slitasje og temperaturer opp mot 1400 grader. Vi
tilbyr 150 ml sprayflaske med SelectaDNA. Art. nr. 1902
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