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Motorisert Anleggsport med ny motorpakke
Vår mobile anleggsport har vært en trofast og solid port gjennom mange år. Den har først og fremst
blitt levert som manuell versjon, men nå har vi jobbet fram en standard motorpakke som gir økt
brukervennlighet og sikkerhet. Den har en kraftig motor-konstruksjon med få bevegelige og utsatte deler.
Anleggsporten leveres med sidefelt som har fotplater for
fastbolting til betongfundament. Fundamentene er tunge og
solide og gjør at porten står stødig. Lysåpning på porten er
5 meter og er egnet for de fleste bygge- og anleggsplasser.
Med den nye motorpakken på plass, så blir denne porten et
godt alternativ der f.eks. skyveport ikke er egnet. Se boksen
til høyre for spesifikasjoner. Bl.a. er vår styringsenhet GSS
inkludert, med alle de fordelene det gir med bl.a. kontroll,
driftsstatus og varslinger.

Motorisert versjon har følgende som standard:
• Garda SmartService (GSS) inkl. all funksjonalitet
• Høy sikkerhet med fotocelle og 4 klemlister samt
innebygd elektronisk klemsikring i motorene
• Stort skap (IP64) som rommer all nødvendig elektronikk
og styringssystemer som normalt benyttes
• 1 stk fjernkontroll - med mulighet for flere

Heidi - vår nye servicekoordinator!
Det å kunne gi våre kunder forutsigbar drift og raskt kunne løse utfordringer
som oppstår, har alltid vært viktig for oss. I takt med at vi vokser, har det
derfor blitt behov for å styrke vår serviceavdeling.
Vi er svært glad for å kunne ønske Heidi Elvestad velkommen i teamet! Hun
er vår nye servicekoordinator og vil være bindeleddet mellom våre teknikere
og kunder. Heidi har erfaring fra sikkerhetsbransjen siden 2011. Hun har de
siste 7 årene jobbet i Stanley Security, og kommer fra stilling som driftsleder
i teknikkavdelingen i Oslo/Viken, med mye koordinering og planlegging av
service og installasjonsjobber. Hun innehar derfor solid kunnskap og erfaring
som vil komme våre kunder til gode. Har du en teknisk utfordring, så kan det
godt være at det nettopp er Heidi du får en hyggelig prat med neste gang du
kontakter oss!
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Vi sikrer samfunn og verdier
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Garda Sikring landet stor avtale med Statnett
Garda Sikring fikk fornyet tillit hos Statnett og vant rammeavtalen som omfatter leveranser av fysisk
sikring til alle Statnetts anlegg i Norge. Det er den største enkeltstående avtalen i Norge innenfor
denne området.
Statnetts anlegg defineres som kritisk infrastruktur og ivaretar noen av samfunnets viktigste funksjoner.
“Det er en viktig avtale for oss og vi er naturlig nok stolte av fornyet tillit, det bekrefter vår posisjon
som ledende aktør innen perimetersikring. Det er den største enkeltstående avtalen i Norge
innenfor området og en anerkjennelse av vårt arbeid for sikring av kritiske samfunnsfunksjoner.
Rammeavtalen har en varighet på inntil seks år med en verdiramme oppad til 90 millioner,” forteller
administrerende direktør i Garda Sikring, Jon Ola Stokke.

Smart dørsystem - vi kan montere!
Nøkler og koder kan lett komme på avveie, og for å sikre trygg tilgang til
brakke og container vil dørsystem fra Infobric være et lurt valg.
Ved å ha et dørsystem med HMS-kortet som nøkkel, blir det enklere å styre tilgangen og man
unngår at uvedkommende tar seg inn. Systemet er integrert med Infobric sin webtjeneste
Ease der det styres hvem som har adgang til hvilke tider og hvor, og det rapporterer i sanntid
oversiktlig hvem som har vært innom brakke og utstyrscontainere. Ease er det samme
systemet som benyttes ved bruk av Infobrics byggekortlesere på rotasjonsgrind, kjøreport etc.
Dørystemet fungerer på alle standardlåser og er lett å flytte rundt.
Inkludert i pakken:
– Kontrollboks
– El-trykklås, Robust
– Kortleser for HMS-kort

– Trykknapp
– Karmoverføring
– Kontakt

Høres dette interessant ut?
Vi har kapasitet til å
komme og montere!

Sommerhilsen fra oss!
Denne gjengen skal snart ta seg en velfortjent sommerferie, men selvfølgelig holder vi åpent gjennom hele sommeren.
De som trenger å sikre eller har behov for service skal få levert det de har behov for!
Vi ser fram til ny innsats til høsten, og håper vi kan legge hjemmekontor og strengt smittevern bak oss!

GOD SOMMER!!
Nye mailadresser
For å stå enda mer samlet med vårt konsern vil du nå framover se at vi har
@gardasikring.no i våre mailadresser. Våre gamle adresser fungerer fortsatt, så
dette vil ikke ha noen praktisk betydning for våre kunder og kontakter.
Garda Anleggsikring AS
Stamveien 8, 1481 Hagan
Tlf. 21 39 50 30 | post@anleggsikring.no | www.anleggsikring.no

