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Totalsäkerhet i Garage
Protectomatic säkerhetslösning

Protectomatic med Garageskydds och säkerhetslösningar
Garage  har numera blivit en otrygg plats för både fordonen och att vistas i. I vissa områden har buslivet

skrämt bort de hyresgäster som tryggt borde kunna vistas i dessa garage då bilinbrott och överfall blivit

en obehaglig verklighet. Självriskkostnaderna har skenat iväg av alla inbrott och skriverierna om överfall

i tidningarna  är dagliga. En del vågar ej vistas i garaget ensamma  och vågar ej ha sin bil på det som

borde vara en skyddad plats.

Laseroptronix och våra nätverk erbjuder nu en lösning som väsentligt förbättrar trygghet och trevnad i

mörka öde garage där tidigare få vågade vistas utan obehag. Lösningarna medger en ökad trevnad i ett

tidigare kalt och ogästvänligt garage.

Kort om Protectomatic totalsäkerhet i garage

* Total kontroll loggning och kvalitetssäkring av allt som rör sig i garaget.

* Larm för alla rörelser som ej identifieras, dokumentation av alla godkända rörelser

* Allt som inträffar kan låsas till ett personligt ID kort som lätt kan låsas vid missbruk

* Integrerad lösning med kameror, detektorer, ID kort och datalagring samt larmfunktion

* Larm och systeminformation kan sändas till mobil vaktpatrull

* Kan separera samtidig detektering av personer med och utan ID kort.

LASEROPTRONIX                                                                                                                  Tel:  46-70 714 04 70
Enhagsslingan 23                                                                                       187 40 Täby      (20 kmNorth Stockholm)
Sweden
Web site  www.laseroptronix.se                                                                                  E-mail   info@laseroptronix.se



Totalsäkerhet i Garage
Protectomatic säkerhetslösning

Många av våra produkter skyddas av patent och patentansökningar                         Datablad Garage KF 2005 10 30

Protectomatic i kort
Protectomatic konceptet medger en totalsäkerhetslösning för garage och källarutrymmen. Lösningen

är baserad på en ny typ av ID kort som måste bäras av alla som får vistas i området och systemet kan

sortera fram alla som ej har detta kort. Detektorer + kortläsare kan läsa ID och detektera rörelser

samordnat på stora avstånd varvid alla utan behörighet kan  plockas fram och aktivera larm eller annan

åtgärd. Alla korten är personliga och spårbara och kan vid missbruk lätt deaktiveras.

Rörelser och händelser kan loggas och kameraövervakas så att allt som inträffar kan bestämmas till ett

specifikt kort och därför kan då lätt en ansvarig spåras eller låsas till alla händelser. Om alla bus kan

låsas till en ansvarig person så ger detta avsevärt  mer disciplin. Då reduceras problemen högst väsentligt

Systemet består av följande saker
* Detektorer med inbyggd ID kortsläsare

Denna unika kombinationsdetektor kan se rörelser och via ID kortet identifiera rörelsen. Inget kort

lika med alarm och dokumentering av händelsen. Vissa av modellerna klarar av flera personer i

synfältet och amtidig koll av allt på en gång.

* Personliga ID kort

Varje behörig skall ha ett kvitterat eget kort. Alla rörelser i det övervakade området kan länkas till

kortet. Via kamerasystem kan även bilder länkas till kortet. Räckvidden är mellan 20-200 meter

beroende på typ av kort och läsare.

* Centralenhet

Varje system har en central PC som övervakar och loggar allt som händer. Allt är baserat på ett

vanligt nätverk som kan vara kabelbaserat eller trådlöst. Detektorerna kan täcka kvadratkilimeter

i yta.

* Kameraövervakning

Det kan sitta kamerasystem som initieras av detektorerna eller på kommando. De ligger i nätverket

och bilderna kan lagras i datorn.

* Belysningsteknik

Bus och mörker är vänner. Vi har unika belysningslösningar med upp till 100 000 timmars livslängd

och mycket  bra verkningsgrad. Dessa kan arrangeras så omgivningen får en bra trevnad och är

 snyggt. Samtidigt  ger det starka omgivningsljuset trygghet och jagar iväg buset.

* Brandskyddslösningar

Vi har eldsläckare och brandskyddsgardiner passande i denna typ av utrymmen.

Samarbetspartners avseende Protectomatic inom fastighetssektorn

Nordiska Ekonomihus

Thomas Eliasson
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