SENSGUARD
Nem og effektiv beskyttelse af værdier!

FOKUS PÅ TYVERISIKRING
MED SENSGUARD
FOCUS HANNIBAL’s mission er
at skabe værdi for vores kunder
via en stærk kundefokusering.
Det gør vi blandt andet gennem
kundetælling,
kundetilfredshedsundersøgelse, køstyring,
køsystemer, displayløsninger,
intelligent WiFi, tyverisikring og
business intelligence.
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Det enkle, effektive og trådløse system består af 4 forskellige
enheder
SensGuard Sensor LR
En optisk sensor I en zone. Der kan være op til 20 sensorer pr.
Zone. Batterilevetid 5 år, trådløs rækkevidde op til 150 m.

Sensoren opsættes
(dobbeltklæbende tape)
trådløst, og kan sættes
overalt, hvor der er
behov for overvågning –
selv på svært tilgængelige
steder.
Sensorens detektionsområde er på ca. 5 cm.
fra sensoren, så den er
målrettet specielle
områder, som ikke ønskes
berørt/åbnet uden opsyn.
Sensoren vil være oplagt
at bruge i åbningstiden,
f.eks. i en smykkebutik
med aflukkende
smykkemontre, i en
biludstilling med meget
værdifulde biler eller på
et museum hvor
udstillingen i må berøres.

SensGuard Alarm Collector X1 LR
Alarm modul, understøtter 200 sensorer i op til 10 zoner, USB /
5V DC, ingen hukommelse.
SensGuard Alarm Collector X2 LR
Alarm modul, understøtter 200 sensorer i op til 10 zoner, USB /
5V DC, hukommelse 200 dage. Intern Li-ion batteri til brug, når
strømforsyning er afbrudt.

SensGuard Fjernbetjening RC1
Fjernbetjening gør det muligt at låse / åbne, og deaktivere
alarm. Der kan kobles op til 10 fjernbetjeninger pr. zone.
Batterilevetid 5 år.
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SensGuard Sensor LR registrerer enhver bevægelse i kontrolzonen. Sensoren har en
unik algoritme, som giver en særdeles pålidelig kontrol af objektet. Den optiske sensor
er beskyttet mod ødelæggelse. Den kan ikke snydes med en magnet, blitz eller anden
”støj”. Som følge af den krypterede radio kanal (standard AES-128) kan ingen opfange
signalet for at forstyrre sensorens pålidelighed. Sensoren har et 40-50 mm.
detektionsområde. Efter detektion af enhver bevægelse vil sensoren aflevere en
advarsel til alarmenheden.

Alarmenheden SensGuard Alarm Collector X1/X2 LR giver advarsler ved hjælp af lyd
og tænder en diode ud for den aktuelle kontrolzone. Alarmenheden kan styre op til10
kontrolzoner, hvor hver kontrolzone har op til 20 sensorer. Alarmenenheden med
indbygget batteri kan anvendes uden strømtilslutning og har et modul til statistik og
logfiler, der viser åbning og lukning af f.eks. døre.
Aktivering af systemet kan ophæves med en lille og handy fjernbetjening (SensGuard
Fjernbetjening RC1). Fjernbetjeningen kan indstilles til en eller flere kontrolzoner, og
dermed er der mulighed at justere og regulere adgangsniveauer for forskellige
brugere/personer.

Kontakt os gerne for demonstration eller yderligere information om priser m.m.
Vi forhandler også andre sikkerhedsprodukter:
- Tilfældig udtrækning af personale for kontrol via videoregistrering for at reducere
butikssvind. Kontakt os venligst for yderligere information.
- Tailgating – når flere personer går ind, hvor der kun må gå én ind ad gangen.
- Automatisk dørkontrol
- TV-overvågning
- Tyverialarm ved hjælp af TV-overvågning og bevægelsessensorer
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