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Sikkerhetskamera
•
•
•
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En smartere og tryggere sikring av din virksomhet.
Kameraløsning for sikring av byggeplasser og andre lokasjoner selv om
du ikke har fast Internet oppkobling, benytter 4G.
Kamera med intelligent videoanalyse er basiskomponenten i tjenesten.
Systemet tilknyttes Sikkerhetssenteret til Stanley Security som er
bemannet 24/7.
En STANLEY Alarmoperatør vil håndtere mottatte videoalarmer og
vurdere hva som skjer på bildene. Videre aksjon skjer i henhold til dine
instruksjoner. Et eksempel er å be uvedkommende å fjerne seg ved bruk
høyttalerutrop. Funksjonaliteten kan bygges ut med vanlige kameraer
både innvendig og utvendig.
Sammenlignet med tradisjonelle vektertjenester vil du enkelt kunne
redusere dine kostnader og/eller øke sikkerhetsnivået.

Art.nr. 1307 (kjøp) 1308 (leie)
Tekniske data
Mål kameraskap (HxB)

361x282 mm (høyttaler i tillegg)

Kamera

2 stk (termisk og IP kamera)

Tilkobling

230V stikkontakt og 4G dekning

Løsningen baseres på enten kjøp eller leie og forutsetter minimum
6 mnd avtaleperiode.
Kompakt kameraskap monteres på egnet
sted som gir god oversikt over området som
ønskes overvåket.

Detekter

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

Husk å informere tydelig om kameraovervåket
område. Vi tilbyr høykvalitetsduk i PVC, med
den størrelsen man ønsker. Effektivt virkemiddel for å unngå uvedkommende.

Verifiser

Intelligent videoanalyse
detekterer at det er
mennesker på området.

Alarmoperatør verifiserer
hendelsen med hjelp av
alarminformasjon og video.

Alarm sendes til STANLEY
Sikkerhetssenter.

Alle hendelser og
aktiviteter logges.

Dette er inkludert av tjenester i kameraløsningen:
• Utstyr, programvare og konfigurasjon av systemet
• Alarmmottak og alarmrespons
• Døgnåpen alarmstasjon 24/7 - 365 dager i året
• SIM-kort, abonnement og systemovervåking
• Vekterutrykning (opsjon)

Størst på mobile sikringssystemer i hele Norge!
Garda Anleggsikring AS
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Aksjoner

Eksempler:
• Høyttalerutrop
• Sende vekter
• Tilkalle politi
• Informere nøkkelpersoner

