STANLEY ONE - TYVERIALARM
Sikkerhed i dag og i morgen

For de fleste virksomheder er det i dag en selvfølge at investere i en tyverialarm for at værne sig mod indbrud. Formålet
med en tyverialarm er at kunne alarmere så tidligt som muligt,
og alarmere ved indtrængning i de lokaler eller udendørsområder, som er beskyttet af tyverialarmen.

PERFORMANCE IN ACTION

TM

STANLEY ONE Tyverialarm

ALT-I-EN LØSNING
Vores tyverialarm hjælper med at afgøre, hvem der
har adgang og hvem der ikke har. Alarmen afgiver en alarm ved uautoriserede indtrængen i overvågede lokaler. Ved en uløst alarm kan sirenen starte
for at give en afskrækkende effekt, samtidig med
at alarmen overføres til Kontrolcentralen. Herefter i
gangsættes en kædereaktion med bl.a. vagt og evt.
politi, som tager ud og pågriber den indtrængende
eller tager hånd om eventuelle skader, genetablerer
alarmen og kontakter indehaveren af alarmanlægget for at berette om evt. opståede skader.
Overførslen af din alarm sker via IP, GSM, GPRS eller
net. Ved hjæp af denne type overførsel, er der ikke
nogle tilslutningsomkostninger i forbindelse med
oprettelsen af den nye løsning.

FEATURES
STALEY ONE - trådløs eller trådført
Features inkl.

ALARM+
JA100

Op til 120 trådløse eller trådførte alarmzoner
Op til 300 brugere
Op til 15 individuelle områder
Op til 32 programmerbare udgange
Op til 20 uafhængige kalendere
Alarmoverførsel via GSM/GPRS/LAN/SMS eller GPRS & IP
SMS rapporter fra systemet med op til 30 brugere
1 GB hukommelse til hændelseslog, talebesked, lagring af
billeder osv...
Mulighed for betjening med fuld overblik via cloudløsning
Visuel “trafiklys” betjening, så du kan se om områderne er
til- eller frakoblet.

STANLEY ONE – Tyverialarm er en alt-i-en-løsning,
som er beregnet til mindre og mellemstore virksomheder, med et behov for en effektiv alarm til en fornuftig pris:
•

Enkel betjening og tidsløst design

•

App til nem og sikker betjening - også på afstand

•

Adgang hvor som helst via PC eller smartphone

•

Giver mulighed for fjernservice

•

Dækker alle sikringsniveauer lige fra den lille
lejlighed til store virksomheder. Tilpasset dit
behov

•

Multifunktioneltsystem, der bl.a. kan advare om
brand, gasudslip eller styre varmesystemet

•

Trådløs teknologi, som sparer dig for dyre alarm
installationer

•

Stor sikkerhed med et professionel alarmsystem

STANLEY ASSURETM - ET SIMPELT KONCEPT
MED FASTPRIS GARANTI
Med vores in-house finansieringsløsning STANLEY
AssureTM, kan vi tilbyde én enkel aftale, der kun
indebærer én månedlig betaling. Samtidig får du
den nyeste software og hardware pakke, kombineret med en service- og overvågningspakke, der
skræddersyes efter dine individuelle behov.
Bemærkninger:

Du kan kontakte STANLEY Security på telefon +45 7023 4949 eller via
mail kundecenter.danmark@sbdinc.com, hvis du er interesseret i at høre yderligere.
De angivet oplysninger er korrekte på tryktidspunktet.

