
Sikkerhedsteknik  
i verdensklasse
På SecurityUser 

Expo den 19. – 21. september vises 
det sidste nye, når det gælder  
produkter og tjenester inden for 
sikring og sikkerhed. Med næsten 
100 leverandører som udstillere, er 
udstillingen spækket med tekniske 
nyheder fra såvel danske som uden
landske aktører.             Side 14 – 15

Portalen til det danske og internationale sikkerhedsmarked  l  www.securityworldhotel.com  l  Efteråret 2011

Værsågod, et specialtillæg om sikkerhed for den private og offentlige sektor fra Europas førende on-line medie for sikkerhedsmarkedet:

Et produkt fra

Forhåndsregistrer dit besøg på securityuserexpo.com

En unik messe i København
For dem, der ønsker kombina
tion af tryghed og lønsomhed, er 
SecurityUser Expo den 19. – 21. 
september et must. I løbet af de tre 
dage i København vil hele sikker
hedsbranchen være til stede i 
hovedstaden – det er unikt!   Side 2

Sikkerhedsbrugere i 
fokus på konferencer 
I forbindelse med ud 
stillingen Security User 

Expo den 19. – 21. september i TAP1, 
på Carlsberg i København, afholdes 
også seks konferencer, som handler 
om sikker detailhandel, sikre vare
transporter og logistik, sikre boligom
råder, sikre skoler, sikre persontrans
porter og sikre events.       Side 12 – 13

Sikkerhedsmarkedet på nettet
SecurityWorldHotel.com er Skandinaviens førende 
nyhedsportal for sikringsbranchen. Portalen er unik i 
sin funktion som knudepunkt for kommunikation og 
information – ikke alene i Skandinavien, men også 
internationalt.                                               Side 2 – 3

PAS Card styrker  
sin ledende markedsposition
PAS Card er Nordens største leverandør 
inden for ID Solutions. Virksomheden er 
nu også repræsenteret i Danmark, både 
i København og i Århus.              Side 5

Milestone Systems fortsat verdensledende 
IMS research kårer for syvende år i træk danske  
Milestone Systems som verdens førende producent af 
åben platform software til IPbaseret videoovervågning. 

Sikker adgangskontrol  
på Rungstedgaard 
I 1997 blev det første Bewator 
Entro adgangskontrol system 
lanceret. Rungstedgaard er en 
af de første Entro installationer i 
Danmark. 

Tryghedskameraer sikrer boligselskabet

Beboerne i Gersagerparken i Greve har valgt at få sat 108 
overvågningskameraer op fra Axis Communications  
for at forebygge ballade.                                    Side 9

Nordeuropas største mødested 2012
Den svenske sikkerheds og red
ningsmesse SKYDD arrangeres 
hvert andet år i messecentret 
Stockholmsmässan. Om et år, 
den 18.–21. september 2012, 
afholdes den næste SKYDD 
messe. Arrangementet er Nordens 
største af sin art.               Side 8

SecurityUser lanceres i Taiwan 
Som leverandør af medieprodukter 
for sikringsbranchen har 
AR Media International  
– med hovedkontor i 
Stockholm – en ledende 
position, både i Norden 
og i Europa. Til næste år 
vil selskabet lancere lokale 
medieprodukter på det asia
tiske marked, med start i Tai
wan, hvor AR Media i flere 
år har haft eget kontor. Det er 
SecurityUser konceptet, som skal 
eksporteres – og går det godt, kan 
Kina blive det næste marked for 
avisen og for netportalen.

Den 19. – 21. september står dørene åbne for alle, der ønsker at besøge Danmarks 
største sikkerhedsmesse – SecurityUser Expo.

Messen finder sted i Carlsbergs gamle bryggeriområde i København, hvor næsten 
100 udstillere og leverandører af produkter og tjenester inden for sikkerhedsbranchen 
vil være til stede.
– SecurityUser Expo er en fantastisk stor satsning her i Danmark, og jeg er sikker på, 

at det vil blive en succes for både udstillere og besøgende, siger Bjørn-Erik Jørgensen, 
landechef for AR Media International, der arrangerer messen.                        Side 11  –  18

SecurityUser Expo  
19. –  21. september

for Danmarks største 
sikkerhedsmesse!

SHOWTIME

Färdigskuret format

250x350 mmFärdigskuret format

250x350 mm

”Sikkerhed er lønsomt” 

Side 2

Teknik i verdensklasse 

på SecurityUser Expo

Side 18

Han håber på 4 000 

gæster til S
ecurityUser Expo

Side 9

www.securityuser.dk 

nr. 4, 2011

Et produkt fra
 

Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring

Det officielle fagblad for

Nyhedskanalen for et sikrere samfund

Køb din ID-Kortprinter hos PAS Card. 

Kontakt os i dag og vi leverer i m
orgen.

Ny ID-Kortprinter!

Køb din ID-Kortprinter hos PAS Card. 

Kontakt os i dag og vi leverer i m
orgen.

Ny ID-Kortprinter!

PAS Card A/S • Tlf. 72 40 65 60

info@pascard.dk
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Den 19. – 21. september samles sikkerhedsindustrien i 

København for at præsentere, hvilke muligheder branchen 

kan tilbyde med henblik på at skabe et tryggere samfund. 

Tiden er rigtig, for sikkerhed står højt på agendaen hos både private 

virksomheder og i den offentlige sektor. En minimering af driftsfo
rstyrrel-

ser, lavere skadesomkostninger og øget tryghed på arbejdspladserne er tydeligt 

relateret til m
ulighederne for lønsomhed og sund økonomi. 

– I løbet af tre dage på Carlsberg i København, i TAP1, holder sikkerheds-

industrien åbent hus med udstilling og konferencer. Dette er uden tvivl årets 

begivenhed for sikkerhedsindustrien og dens kunder, siger Bjørn-Erik Jørgensen, 

direktør for AR Media International i Danmark, som står bag arrangementet.

– For dem, der på en eller anden måde arbejder med sikkerhedsspørgsmål 

er SecurityUser Expo et must. Hvad enten de arbejder inden for det private 

eller det offentlige giver SecurityUser Expos konferencer og messedel svar på 

de fleste spørgsmål om sikkerhed og tryghed. Her  finder man løsningerne på 

mange problemer i erhvervslivet, siger han.        
         

         
         

  Side 2, 8 –21

9.00–12.10: Sikker detailhandel

Halvdagskonference om problemer med røverier og 

tyverier (svind) i detailhandelen – lige fra stormaga-

siner til de mindre butikker.

13.00–16.05: Sikker varetransport og logistik

Om den seneste udvikling 

i krimi  naliteten omkring 

transport af varer – og hvad 

man kan gøre for at skabe 

sikker varetransport.

9.00- 11.50: Sikre skoler

Om brande på skoler, om hærværk – og om trusler 

og vold. Såvel elever som personale udsættes i stadig 

højere grad for trusler mod deres sikkerhed i skolen – 

men der findes løsninger!

13.00–16.05: Sikker persontransport

Om sikkerhed i forbindelse 

med rejser i tog, fly, bus, taxi 

og metro. Hvad kan man 

gøre for at forøge sikkerhe-

den inden for de forskellige 

grene af persontransport?

9.00- 11.50: Sikre events

Trusselsbilleder findes der 

altid, hvor mange tusind 

mennesker samles til en 

event. Konferencen handler 

om de udfordringer af sik-

kerhedsmæssig karakter, 

som store events altid står 

overfor. Hvilke hensyn skal der tages og hvordan 

skaber man sikkerhed for publikum såvel som for 

deltagerne?

13.00- 16.05: Sikre boliger

Hvordan forbedres tryghed og sikkerhed i boligom-

råder – og hvilke værktøjer kan tages i anvendelse? 

Det er, hvad denne konference handler om.

Mer info om konferencerne på sid 12–17

19. september

20. september

21. september

Tre sikre dage på 

SecurityUser Expo

Konferencerne

Tiden er rigtig, for sikkerhed står højt på agendaen hos både private 

virksomheder og i den offentlige sektor. En minimering af driftsfo
rstyrrel-

Side 18

Side 7

 Side 6
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At den private sikkerhedssektor får 
en stadig vigtigere rolle i samfun
det, er der ingen som helst tvivl om. 

Sikkerhedsvirksomhedernes manuelle og 
teknikbaserede tjenester er essentielle med 
henblik på at opretholde et trygt samfund. 
Samfundets ressourcer bliver stadig mere 
begrænsede i forhold til behovet for sik
kerhed og tryghed. Et udvidet samarbejde 
med sikkerhedsbranchen er nødvendigt for 
samfundet, ikke mindst når det drejer sig om 
hverdagsforbrydelser.

Indtil nu har Odense stået i centrum hvert 
andet år, når sikkerhedsbranchens virksom
heder skulle finde sammen i messesam
menhæng for at vise kapaciteten over for 
professionelle sikkerhedskøbere. Dengang 
hed arrangementet ”Sikring og Sikkerhed”. 
I år er sikkerhedsbranchen flyttet tættere på 
de største og fleste kunder, da AR Media 
International – i samarbejde med organi
sationen SikkerhedsBranchen  arrangerer 
SecurityUser Expo i København den 19. 
– 21. september. København er Danmarks 
epicentrum hvad angår sikkerhed, og det er 
selvfølgelig her, sikkerhedsvirksomhederne 
kraftfuldt skal demonstrere, hvordan man let 
og smidigt kan forebygge eller hurtigt opdage 
kriminalitet eller ildebrand og dermed spare 
penge, samtidig med at trygheden øges i 
såvel arbejdsmiljø som i det offentlige rum.

Danmark er et interessant sikkerhedsmar
ked, ikke mindst når det drejer sig om kame
rabaserede sikkerhedssystemer. I dag skønner 
man, at der er installeret ca. 350.000 over
vågningskameraer i Danmark, det vil sige et 
kamera per femten indbyggere. Det betyder 
at Danmark er et af de mest kamerabesatte 
lande i Europa. Det er især på offentlige ste
der som skoler, rådhuse og parkeringspladser, 
at brugen af sikkerhedskameraer stiger, men 
også inden for detailhandel og mange andre 
kommercielle sektorer. 

De allerfleste sikkerhedskameraer – lige
som forskellige slags alarmer og adgangs
kontrolsystemer etc.  er installeret i Køben
havnsområdet, hvor de store virksomheder 
og den offentlige sektor har deres vigtigste 
og største anlæg. Her forbruges også de fleste 
vægtertimer samt anden sikkerhedsrelateret 
service. Det er også i storbyen, den traditio
nelle kriminalitet er størst, men også risikoen 
for terrorhandlinger er naturligvis væsentligt 
meget større dér, hvor man finder de mest 
strategisk vigtige infrastrukturelle anlæg. På 
den baggrund er det et meget naturligt ini
tiativ at placere årets store sikkerhedsarran
gement, SecurityUser Expo i hovedstaden. 

SecurityUser Expo’s konferenceprogram 
er designet til at møde informationsbehovet 

inden for visse specifikke brancher og sek
torer. Dette oplæg vil forhåbentlig tiltrække 
interessante besøgende til arrangementet. 
Bortset fra det fyldige konferenceprogram 
med indlægsholdere af meget høj kvalitet 
byder SecurityUser Expo også på omkring 90 
meget kvalificerede repræsentanter for sik
kerhedsbranchen, nemlig alle udstillerne, og 
de præsenterer det nyeste inden for såvel pro
dukter som tjenesteydelser. Her kan man få 
svar på mange spørgsmål om, hvordan man 
reducerer omkostningerne og samtidig for
bedrer arbejdsmiljøet via tiltag, som reduce
rer kriminalitet og skadesomkostninger samt 
øger trygheden for medarbejderne. 

Elektroniske sikkerhedsprodukter bliver 
stadig mere sofistikerede og bliver desuden 
solgt til stadig lavere priser. Investeringer i 
sikkerhedsforbedrende foranstaltninger er 
særdeles omkostningseffektive. Ofte er pay
off tiden meget hurtig, hvilket bevirker, at 
sikkerhedssatsningen hurtigt bidrager til en 
sundere økonomi og bedre lønsomhed. 

For dem, der vil muliggøre kombinationen 
af tryghed og lønsomhed, er SecurityUser 
Expo et must. I løbet af de tre dage i Køben
havn vil hele sikkerhedsbranchen være til 
stede, enten som udstillere, messebesøgere 
eller konferencedeltagere – det er unikt!

SecurityWorldHotel.com produceres og udgives af:

Filialkontor – Danmark:  

AR Media International AB, Korskildelund 6, 2670 Greve, Danmark
tel: + 45  3691  5353, bjorn-erik.jorgensen@armediaint.com, www.armedia.se 
Hovedkontor – Sverige:  

AR Media International AB, Västberga Allé 32, 126 30 Hägersten, Sverige
tel: + 46  8  556  306  80, fax: + 46 8 19 10 11, info@armedia.se, www.armedia.se

Tryk: Dansk AvisTryk a/s, 2011

Lennart Alexandrie
Adm. dir, AR Media International AB

Velkommen til en unik  
messe i København

 Sikkerhedsmarkedet på nettet

SecurityWorldHotel.com, der drives af AR Media International, er 
Skandinaviens førende nyhedsportal for sikringsbranchen. Porta
len er unik i sin funktion som knudepunkt for kommunikation og 

information – ikke alene i Skandinavien, men også internationalt. Siden 
starten i 1998 er portalen hurtigt vokset til i dag at være den dominerende 
informationskanal for sikkerhed.
Førende i Norden og internationalt 
Allerede i slutningen af 2005 blev SecurityWorldHotel.com’s førende posi
tion slået fast, hvor det uafhængige engelske markedsanalyseinstitut IMS 
Research foretog en unik undersøgelse vedr. medierne på sikkerhedsmar
kedet. Den resulterede i rapporten ”Security Media Brand Awareness”. 
Rapporten er baseret på en undersøgelse blandt beslutningstagere inden for 
sikkerhedssektoren worldwide, som bl.a. svarede på, hvilke sikkerhedsre
laterede websites de kendte til, og hvilke websites de brugte regelmæssigt, 
en gang imellem eller aldrig? 

Blandt internationale onlinemedier for sikkerhedsmarkedet fra hele 
verden havnede SecurityWorldHotel.com på førstepladsen, både mht. 
EMEA (Europa, Mellemøsten & Afrika), England og Norden. Securi
tyWorldHotel.com er således mest kendt og mest regelmæssigt brugt på 
alle disse markeder. I Nordamerika kom SecurityWorldHotel.com ind på 
en tredjeplads.

SecurityWorldHotel.com har efterfølgende fortsat med at styrke sin rolle 
på det professionelle sikkerhedsmarked som en af de vigtigste informa
tionskanaler.
Markedsrettet – nationalt og internationalt
SecurityWorldHotel.com opdateres dagligt med friske nyheder. Den besø
gende kan også søge på virksomheder, produkter, nyheder samt få infor
mation om aktuelle messer og konferencer over hele verden. At Securi
tyWorldHotel.com er så interessant og flittigt brugt af fagfolk inden for 
sikkerhedssektoren kan forklares med, at portalen hver eneste dag året 
rundt opdateres med friske nyheder, og at den er opdelt i fire sprog og 
syv markedsområder (Sverige, Norge, Danmark, England, Mellemøsten, 
Nordamerika samt det internationale marked). 

Friske nyheder hver dag 
Her præsenteres de seneste nyheder med relation til sikker
hedsmarkedet. Produkt og virksomhedsnyheder m.v. fra hele 
Skandinavien og verden i øvrigt præsenteres hver dag.

Sikkerhedsmarkedets virksomheder 
SecurityWorldHotel.com har en omfattende database 
over sikkerhedsvirksomheder. Linkede virksomheder er 
synlige med logo, præsentation, adresseoplysninger med 
telefon og fax samt link til hjemmeside og email. Der 
kan søges på virksomhederne med navn, produktområde 
eller geografisk lokalisering. 

Sikkerhedsmarkedets produkter 
Søg på varemærker, produktnavne og produktets anven
delsesområde. Linkede virksomheder har mulighed for at 
få fem produkter med (varemærker, produktnavne) under 
relevant rubricering.

Virksomhedsmarkedet 
På Virksomhedsmarkedet kan sikkerhedsvirksomhederne 
annoncere efter personale eller få lagt aktuelle meddelel
ser ind under passende rubrik.

Vi ses på: 

SecurityUser Expo!
TAP 1 i Carlsbergbyen København,  

den 19. – 21. september. 
        Velkommen!
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Hurtige sikre nyheder
Ved fortsat at være den mest opdaterede nyhedskanal inden for sikrings
branchen, og ved at fastholde fokus på det sikkerhedstekniske marked, 
skal SecurityWorldHotel.com beholde og styrke sin førende position i 
såvel Skandinavien som i det øvrige Europa. De interessante og pålidelige 
nyheder, som opdateres dagligt, gør, at de besøgende hele tiden vender 
tilbage til SecurityWorldHotel.com for at hente information om, hvad der 
sker på virksomheds eller produktniveau. Brugernes nytteværdi er altid 
det centrale for SecurityWorldHotel.com.
Besøgsstatistik – SecurityWorldHotel.com
SecurityWordHotel.com blev grundlagt i 1998. Websiden har siden haft et 
støt stigende antal dedikerede besøgende. I dag har portalen tæt ved 30.000 
besøgende hver måned, hvoraf ca. 17.000 er unikke brugere.

 Sikkerhedsmarkedet på nettet
SecurityWorldHotel.com

Historik – SecurityWorldHotel.com 
1998 – SecurityWorldHotel.com etableres med en svensk udgave.
1999 – SecurityWorldHotel.com lancerer en international og en norsk udgave.
2001 – SecurityWorldHotel.com kompletteres med en dansk version.
2004 – SecurityWorldHotel.com introducerer sin engelske udgave.
2005 – SecurityWorldHotel.com udnævnes til den mest velkendte og brug

te sikkerhedssite i rapporten ”Security Media Brand Awareness”, 
udarbejdet af det uafhængige, britiske markedsanalyseinstitut IMS 
Research. Rapporten baseres på en undersøgelse, hvor ca. 600 sik
kerhedsfolk over hele verden (hovedsagelig europæere) svarede på 
en spørgeundersøgelse om sikkerhedsmedier.

2006 – SecurityWorldHotel.com udvider med en udgave for Mellemøsten og 
en anden udgave for Nordamerika.  Den første udgave af den trykte 
årbog ”SecurityWorldHotel.com” ser dagens lys og distribueres på 
ca. 25 messer og konferencer over hele verden.

2007/08 – SecurityWorldHotel.com fejrer sit 10års jubilæum.
2009 – Som svar på annonceefterspørgslen i Asien etablerer AR Media Inter

national et kontor i Taipei, Taiwan, hvor tre personer nu arbejder med 
salg og nyhedsovervågning.

Sikkerhedskøbernes leverandørregister 
Alle virksomheder, der har en linkaftale med 
SecurityWorldHotel.com, er synlige i leveran
dørregisteret i alfabetisk orden. Klik direkte for 
at få mere information om virksomheden.

Kalenderoversigt  
over branchens arrangementer 
Her finder du alle branchemesser og konferen
cer, som arrangeres rundt omkring i verden. Det 
perfekte værktøj, når man skal planlægge året 
samt besøg hos leverandører.

Medier om sikkerhed 
En guide med links til sikkerhedsrelaterede tids
skrifter, bøger og internetportaler.

Annoncering 
Annoncering på SecurityWorldHotel.com er 
en meget effektiv måde at være synlig på hver 
dag over for en stor brugerkreds til en lav pris. 
Perfekt til lancering af et nyt produkt eller en 
ny tjeneste, til etablering eller styrkelse af et 
varemærke mm. 

Branchenyheder til din e-mail 
Meld dig til vores ugentlige emaildistribuerede 
nyhedsbrev – helt uden beregning!

Security Academy
Her præsenteres uddannelsesmæssige artikler 
om sikkerhedsteknik.
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Sikring af dine medarbejdere og værdier 
er kritisk for din virksomheds succes.

Det er dit valg af sikringspartner også... 

I en tid med øgede sikringsudfordringer, har du brug 
for en sikringspartner, der forstår din forretning, tænker 
helhedsløsninger og kan opfylde virksomhedens mål-
sætninger. Den partner er Schneider Electric. 

Besøg os på SecurityUser Expo - Stand E12 
og se hvordan vores integrerede sikringsløsninger 
kan beskytte dine medarbejdere, værdier og viden 
og reducere driftsomkostningerne - eller læs mere på
www.schneider-electric.dk/buildings

Download ”Videoovervågning i praksis”  
- en håndbog, med gode råd til hvilke overvejelser man 
bør gøre sig, ved anvendelse af videoovervågning
www.SEReply.com    Kode 95527T

Videoovervågning
i praksis

Markedsleder indenfor
integrerede sikringsløsninger

Besøg os på Sikkerhedsmessen TAP I på Carlsberg i Valby fra den 19. - 21. september.
    
                                     

KIBO SYSTEM A/S . Energivej 1 . 6933 Kibæk . Tlf. +45 7010 7077 . www.kibo-system.dk

Stand nr. C16

På forkant med omverdenens krav og 
tendenser sikrer KIBO dig en betryg-
gende og fremtidssikret løsning.

Hos KIBO samler vi alle trådene. Det 
gælder for mekanisk og elektronisk 
sikring, integrerede sikringsløsninger
og 24/7 service.

Fokus er rettet på sikkerhed, kvalitet 
og individuelle behov baseret på den 
nyeste teknologi og dygtige med-
arbejdere.  Service og fleksibilitet er 
nøgleord - hver gang!
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PAS Card – med hovedkontor i 
Stockholm – har gjort en meget 
hurtig rejse siden starten for fem år 

siden. Med et stærkt koncept omfattende 
ID Solutions og alt, som har med mul
tifunktionskort at gøre, er firmaet i dag 
markedsleder i Norden. Firmaet åbnede 
forleden sit syvende kontor  denne gang 
i Norge. 

– Med Norden som hjemmemarked er 
dette et vigtigt skridt i vores udvikling. 
Danmark var vores første udlandsetable
ring, og der er mere i vente. Internatio
nalisering er ”et must”, for at vi kan nå 

vores langsigtede vækstmål, kommenterer 
Freddie Parrman, CEO, PAS Card Inter
national.
Vigtig etablering
PAS Cards produktportefølje består af 
printere, RFID produkter, Copy Print 
Systemer og universitetsløsninger.

PAS Card har i dag 49 medarbejdere – i 
Stockholm, Huskvarna, Gøteborg, Malmø, 
København, Århus og Oslo.

– Nærheden til kunderne, både geogra
fisk og samarbejdsmæssigt, giver store 
fordele for begge parter og har indtil 
videre bidraget stærkt til vores fremgang. 

– Derfor var etableringen i Danmark et 
meget vigtigt led i vores nordiske ekspan
sion, og vi har satset hårdt på at nå ud med 
vores stærke produktportefølje og vores 
omfattende servicekoncept for virksom
heder og organisationer på det danske 
marked. Det har givet resultat. Vi vokser 
konstant, selv på det danske marked, siger 
Freddie Parrman.
Lys fremtid
PAS Card er på nogle få år blevet Nordens 
største leverandør af printere til IDkort, 
inklusive alle typer af tilbehør, reserve
dele, teknisk support samt service. End
videre leveres systemløsninger baseret 
på multifunktionskort inden for områder 
som kopi og printløsninger, samt ID
kort løsninger. Der forventes ikke nogen 
større forandring af produktporteføljen, 
ifølge Freddie Parrman, som ser lyst på 
fremtiden.

– Planen er at fortsætte med at udvikle 
vores kompetence inden for IDløsninger, 
for ved hjælp af vores egenudviklede soft
wareplatforme og webbestillingssystemer 

at levere effektive løsninger til vores kun
der, uanset hvilken breddegrad de befin
der sig på. I øjeblikket har vi kunder i 
syv forskellige lande, som regelmæssigt 
bestiller via vores portaler, fortæller Fred
die Parrman, som sidste år blev udnævnt 
til ”Årets Sikker
hedsentreprenør 
2010” af Skandi
naviens ledende 
fagblad inden for 
sikkerhed, Detektor 
Scandinavia.

PAS Card styrker sin  
ledende markedsposition i Norden

PAS Card er Nordens største leverandør inden for  
ID Solutions. Virksomheden er nu også repræsenteret  
i Danmark, både i København og i Århus.

– Vi har fået en vældig fin modtagelse på det danske 
marked i det seneste år – og trods det økonomisk hårde 
klima, ser vi en klart voksende efterspørgsel på vore 
produkter her i Danmark, siger Freddie Parrman,  
adm. direktør for PAS Card.

Freddie Parrman, 
CEO, PAS Card 
International.

Nærhed  og engagement • Samarbejde og dialog • Rådgivning og support • Handlekraft og fl eksibilitet 

Virkeholm 3B • DK-2730 Herlev • T: 70 23 30 50 • info@teletec.dk • www.teletec.dk

Teletec Connect A/S er en del af Teletec Gruppen, som er blandt Skandinaviens førende distributører af professionelle, elektroniske sikkerhedsprodukter inden for tyverialarmering (AIA), kameraovervågning (ITV) og andre relaterede områder 
– og pr. 1. marts 2011 også brandalarmering (ABA). Koncernen har i dag mere end 2.000 forhandlere i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Læs mere på www.teletec.dk

Næsten som at være hjemme
Teletec Connect er stadig distributøren med det store personlige engagement. Venlige og imødekommende med 

korte beslutningsveje og hurtige, præcise svar. Vi gør altid vores bedste for, at du skal føle dig hjemme hos os.

Vi er din uafh ængige distributør af sikkerhedsprodukter inden for tyverialarmering, kameraovervågning og brandalarmering

Næsten som at være hjemme

Nu ogsåbrandalarmering.Mød os på

TELETEC_messeBOERSEN231x160_0811b   1 19/08/11   12.41

ID Solutions
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Mød os på 
SecurityUser Expo 2011 i København
den 19. til 21. september

Besøg os på stand H:02 og få en demo af den nye XS4 SALTO Mifare GEO Elektroniks cylinder. Den  
 passer til alle europæiske låsekasser – nye som gamle. Mød Carl F sikringskonsulenter og hør mere om 
de sikringsløsninger, vi tilbyder sammen med Salto Systems. 

Vi er på standen fra kl. 09.00-16.30
Adressen er: TAP1, Ny Carlsberg Vej 91, 1760 København V, Danmark

 Salto Systems i samarbejde med Carl F

SALTO Systems 
Stand H:02

Trods et globalt udfordret finansielt 
marked fastholder danske Milestone 
Systems for syvende år i træk sin 

markedsledende position i kategorien 
’Open Platform Network Video Manage
ment Software’. Det viser analysefirmaet 
IMS Research’s seneste rapport ”The 
World Market for CCTV and Video Sur
veillance Equipment – 2011 Edition”.

 Markedet for IPbaserede videoover
vågningsløsninger havde i 2010 en 

vækstrate på over 30 procent, hvilket er 
tre gange større end det totale marked 
for videoovervågning. Med det analoge 
videovervågningsmarked på tilbagegang 
vurderer IMS Research, at omsætningen 
på markedet for IPbaseret videoovervåg
ning vil overstige omsætningen for ana
loge løsninger i 2014. Og det er Milestone 
Systems forberedt på at tage del i.  

– Vi har formået at fastholde vores glo
bale førerposition og fortsatte igen i 2010 

med positive salgsvækstrater. Samtidig er 
vi nu endnu bedre rustet til fremtiden. Det 
globale marked for IPbaseret videoover
vågning vokser hastigt, og derfor har vi 
i 2011 udvidet vores geografiske tilste
deværelse og har åbnet tre nye kontorer 
i Bulgarien, Brasilien og Indien. Nu er 
vi endnu bedre rustet til at fastholde og 
udbygge vores markedsposition yderli
gere, siger administrerende direktør Lars 
Thinggaard, Milestone Systems.

Milestone Systems fortsætter med at 
udvikle nye produkter og lancerer i efter
året nye versioner af XProtect Essential, et 
avanceret men brugervenligt softwarepro
dukt til mindre videovervågningsinstalla
tioner, samt XProtect Professional, som er 
målrettet mellemstore installationer. 

Satser på nye vækstøkonomier
Milestone Systems har i 2011 etableret et 
selskab i Bulgarien, der udvikler nye funk
tionaliteter til virksomhedens produktplat
form, XProtect®. Milestone Systems har 
foreløbig ansat seks medarbejdere i Bulga
rien, heriblandt også en salgsmedarbejder. 

Milestone Systems har også valgt at 
etablere sig i de to vækstøkonomier Bra
silien og Indien for at understøtte sine 
langsigtede mål. Virksomheden har gen
nem længere tid haft en god vækst i de 
to lande og ønsker nu at positionere sig 
yderligere ved at etablere egne selskaber 
i begge lande. Det brasilianske selskab 
ledes af Account Manager Jose Marcos 
Medieros Junior, mens Sandesh Kaup er 
Regional Sales Manager i Indien. 

IMS Research kårer for syvende år i træk danske 
Milestone Systems som verdens førende producent af 
åben platform-software til IP-baseret videoovervågning. 
Milestone Systems udvider samtidig med tre nye  
kontorer i Bulgarien, Brasilien og Indien og er dermed 
godt rustet til fortsat vækst på det voksende marked for 
IP-baserede videoovervågningsløsninger. 

Milestone Systems  
fortsat verdensledende inden  
for IP-baseret videoovervågning
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Rungstedgaard er bygget i 1917 
og var oprindeligt enkesæde for 
Laura Dinesen, der i en ung alder 

havde giftet sig med Jens Kraft Dinesen, 
arving til Kragerup Gods. I dag er Rung
stedgaard et møde og konferencecenter 
med kapacitet til mere end 400 gæster 
om dagen. Allerede i 1995 installerede 
man de første Bewator produkter på 
Rungstedgaard. Dengang var det først 
og fremmest kodelås og porttelefon, der 
var interessant.  

– For 25 år siden låste man jo ikke 
engang hoveddøren, fortæller Stig Schou 
Christensen, der har arbejdet på Rung
stedgaard siden 1987. Men vi opdagede 
tidligt fordelene ved ikke at skulle bruge 
nøgler til visse områder og installerede 
kodelås og porttelefon. 
Vi sparer cirka 300.000 kr
I 1997 blev det første Bewator Entro 
adgangs  kontrol system lanceret, Rung
stedgaard er en af de første Entro instal
lationer i Danmark. Installationen blev 
udført af  Mejlshede Gruppen som stadig 
den dag i dag er ansvarlig for vedligehold 
og udvidelse af systemet. Alle værelser, 

konference og mødelokaler blev integre
ret med systemet og gæsterne fik udleveret 
adgangskort som gav adgang til deres eget 
værelse samt de lokaler der ellers var boo
ket til formålet.

– På et år forsvinder cirka 500 kort, for
tæller Stig. De kort der forsvinder spærrer 
vi blot i systemet. Vi skal således ikke 
bekymre os om de bliver brugt af uønske
de personer. Tænk hvis det havde været 
nøgler, så ville det have kostet os mange 
penge at udskifte nøgler og omstille låse. 
Alene her sparer vi cirka 300.000 kr pr. 
år mener Stig.
Opgraderet til TCP/IP
Gennem årene har systemet gennem
gået flere opgraderinger og udvidelser, 
så selvfølgelig skal dørene i den nye 
del også integreres i det overliggende 
adgangskontrolsystem.

–  På nuværende tidspunkt har vi Entro 
version 6.0 installeret, siger Ole fra Mejls
hede. Vi har kunnet opgradere og udvide 
systemet løbende uden at skulle udskifte 
særlig meget hardware, fortsætter Ole 
Mejlshede. Det første system var bus
baseret, men nu er det opgraderet til TCP/

IP. Bewator Entro er et meget driftsikkert 
system, støder man på problemer er det kun 
i startfasen. Når først det er oppe at køre, 
er det faktisk kun brugerfejl vi har oplevet, 
afslutter Ole fra Mejlshede Gruppen. 
Brugervenligt
Det er receptionen på Rungstedgaard som 
i dag udskriver adgangskort til gæsterne, 
men det har været Stig som har admini
streret selve programsoftwaren. Nu hvor 
Stig snart går på pension vil han overlade 
hele ansvaret til receptionen.

– Systemet er så brugervenligt, at jeg 
uden bekymring kan overlade hele sty
ringen til receptionen, fortsætter Stig. 
Det bedste ved systemet er fleksibilite
ten, muligheden for at bestemme hvilke 
områder der skal være åbne og lukkede 
alt efter behov tidsrum. Det det er kun 
fantasien der sætter grænser. Jeg er sik
ker på at receptionen vil finde nye mulig
heder for anvendelse af systemet nu hvor 
jeg går på pension, siger Stig som den 
afsluttende bemærkning.

Når det nye byggeri står færdigt, vil op 
mod 400 døre være sikret og kontrolleret 
af adgangskontrolsystemet Bewator Entro!

Rungstedgaard sikres med  
Bewator Entro fra               ,  Security Products

I 1997 blev det første Bewator Entro adgangskontrol  
system lanceret, Rungstedgaard er en af de første  
Entro installationer i Danmark.
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Installerer, servicerer og rådgiver på landsplan om innovative og konkurrencedygtige
sikringsløsninger, hvor høj kvalitet og service går hånd i hånd.

Hovedkontor
Engholm Parkvej 6
DK-3450 Allerød

Servicecenter Vest
Enebærvej 7
8850 Bjerringbro

Telefon 7015 4600
Fax  7015 4601

E-mail pb@pb.dk
Internet www.pb.dk

Mød os på årets fagmesse - SecurityUser Expo 2011 

Her præsenterer vi 

Værdisikring
• Pengetransport
• Pengeautomater
• Sporing

Bygningsovervågning
• Integrerede sikkerhedssystemer
• Adgangskontrol
• Videoovervågning
• Indbrudsalarm

Sikring og overvågning

SecurityUser Expo 2011 - Stand A:04
København, den 19. til 21. september
TAP1 på Carlsberg i Valby

Smil...  du er på!

Den svenske sikkerheds og red
ningsmesse SKYDD arrangeres 
hvert andet år i messecentret Stock

holmsmässan. Arrangementet er Nordens 
største af sin art. Bortset fra en stor udstil
lingsdel med mange aktiviteter i messehal
lerne og et bredt konferenceprogram byder 
SKYDD også på en storslået banketmiddag.

SKYDD 2010 tiltrak 280 udstillere og 
14.500 besøgende, hvilket er meget flotte 
tal, også i international sammenligning. 
SKYDD er ganske enkelt en messe i euro
pæisk topklasse.

– SKYDD arrangeres hvert andet år og er 
den nordiske sikkerhedsbranches mest tra
ditionsrige arrangement. Det er klart, at vi 
er nødt til at være fremme i skoene og være 
noget ud over det sædvanlige, siger Mag
nus Eriksson, projektleder for SKYDD.
Stor udstilling
På SKYDD samles alle dele af sikkerheds
branchen i én kæmpestor udstillingshal. 
Udstillerne udgøres af leverandører inden 
for området fysisk sikkerhed, og alt lige 
fra mekaniske og elektroniske produkter 
til manuelle overvågningstjenester præ
senteres på messen.

– Udstillernes stande, store som små, er 
den vigtigste del af messen, især set fra 
et nordisk perspektiv. Det er ikke mindst 

udstillingen, som tiltrækker folk fra hele 
Sverige og resten af Norden samt hund
redvis af besøgende fra mange andre 
lande. Men det er også vigtigt, at vi byder 
på aktiviteter rundt omkring på udstillin
gen, så totaloplevelsen bliver noget helt 
ekstra, mener Magnus Eriksson.
IT-sikkerhed – en bonus
Alting på SKYDD handler ikke om fysisk 
sikkerhed. Et nyt område, som blev intro
duceret på SKYDD 2008, var ITsikkerhed.

– Eftersom ITtjenester bliver mere og 
mere integreret i traditionelle sikkerheds
løsninger, skabte vi sammen med Datafö
reningen og SIG Security et skræddersyet 
seminarprogram og en udstilling inden for 
ITsikkerhed, siger Magnus Eriksson.
Aktiviteter
Ud over eksponeringen af messens leve
randører og fællesstande vil SKYDD 
byde på mange aktiviteter i messehal
lerne, som har tilknytning til sikkerhed 
og sikring. Som eksempel kan nævnes 

”Bevakningstorget”, hvor ca. 10 overvåg
ningsfirmaer deler en fælles stand med 
scene, hvor bl.a. den velkendte krimino
log, forfatter og samfundsdebattør Leif 
GW Persson gennem årene har stået for 
populære debatter og seminarer.

– Dette er vigtigt. Aktuelle aktiviteter, 
som tiltrækker publikum, gør messen  
til et levende mødested, konstaterer 
Magnus Eriksson. 
SKYDD-banketten
Et af højdepunkterne på SKYDD er den 
store gallamiddag for sikringsbranchen, 
som i 2010 samlede 750 gæster, og hvor 
bl.a. sikkerhedsprisen Detektor Interna
tional Award blev uddelt, og hvor kendte 
artister optræder.
Nyhed - Nordic Safety Expo
En anden nyhed til 2012 er, at der parallelt 
med SKYDD vil blive arrangeret en helt 
ny messe for person
ligt sikkerhedsudstyr 
ved navn Nordic 
Safety Expo. 

– De to messer vil 
komplettere hinan
den på en god måde 
og gøre dette mødested 
endnu bedre, slutter 
Magnus Eriksson. 

Nordeuropas største  
mødested for sikkerhedsbranchen

SKYDD 18. –  21. september 2012

Magnus Eriksson
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Boligselskabet Gersagerparken i 
Greve har 1.100 lejligheder med 
omkring 2.500 beboere. Gersager

parken har aldrig været specielt plaget af 
problemer, men efter en nabobebyggelse 
med problemer fik overvågningsudstyr, 
besluttede beboerne i Gersagerparken 
også at få videoovervågning, da de var 
bekymrede for en dominoeffekt.

Installationen begyndte i januar 2011 og 
består af 108 Axis kameraer placeret på 
strategiske steder. Løsningen er fleksibel, 
og bebyggelsen, der består af 80 opgange, 
har bl.a. valgt at få sat kameraer op i 40 
opgange, som de selv kan flytte til andre 
opgange efter behov. De resterende kame
raer er placeret ved fællesarealer, ved 
offentlige stisystemer og tunneler, der 
fører ind til boligområdet.

Det vigtigste for Gersagerparken er, at 
systemet er fleksibelt. Derfor har man 
valgt at få Axis partner  ATEA’s DLM 
koncept – Device Lifecycle Management. 
DLM forløbet tilpasses og optimeres i 
forhold til den konkrete opgave og den 
enkelte kunde. Der betales månedligt til 
ATEA, og så får man service og forsikring 
på alle kameraerne. Ødelagt udstyr bliver 

udskiftet med nyt udstyr, så Gersagerpar
ken altid har det nyeste udstyr fra Axis.

Stort set alle beboere er tilfredse med 
den sikkerhed, som overvågningen giver, 
og de ser dem ikke som overvågningska
meraer men tryghedskameraer. I Gersa
gerparken har man både før, under og efter 
opsætningen af overvågningskameraerne 
haft en god dialog med beboerne. Inspek
tøren John T. Olsen har bl.a. oplevet, at 
både hans og andre medarbejderes mail
box er mere fyldte end ellers, fordi bebo
erne selv er blevet mere opmærksomme 
på at holde lov og orden, og derfor giver 
meldinger om uregelmæssigheder. 
Information er vigtig
Et af de vigtigste elementer i forbindelse 
med videoovervågning er, at folk ikke 
bliver overvåget unødigt. 

”Vi har ansvar for at fortælle dem, der har 
adgang til overvågningen, hvad de har lov 
til, både lovmæssigt samt ifølge de etiske 
regler – og at unødig overvågning ikke er 
tilladt”, fortæller Michael Okholm Nielsen.

”Vi brugte tre dage i Gersagerparken på 
at holde informationsmøder, hvor vi fortal
te, hvad der skulle ske og, hvor beboerne 
kunne stille spørgsmål til videoovervåg
ningen. Det var med til at skabe en positiv 

tilgang til det, samt den tryghed, der er 
så vigtig i forbindelse med videoovervåg
ning”, pointerer Michael Okholm Nielsen.
Godt bevismateriale
Gersagerparken har et stort og aflukket 
område for affald, men der har været pro
blemer med virksomheder, der er kommet 
forbi og har læsset deres affald af i nat
tens mulm og mørke. Ifølge inspektør for 
Gersagerparken, John T. Olsen, er det ikke 
noget problem mere.:

”Med vores overvågningskameraer fra 
Axis kan vi nu efterfølgende gå ind og se 
optagelser af, hvem der har været forbi. 
Og fordi kameraerne er så skarpe, kan vi 
se både ansigter og firmalogoer på bilerne.”

Gersagerparken har, længe før kame
raerne blev installeret, været meget kon
sekvente overfor ballade. Man giver bl.a. 
bøder på 250 kr., der trækkes over husle
jen, til personer, der smider deres affald 
i og omkring opgangene. Men hvor man 
før måtte have fingrene helt ned i affaldet 
for at finde noget med navn og adresse på, 
kan man nu benytte sig af kameraoptagel
serne i stedet for.

”Folk bliver jo også mere snedige og får 
sorteret alt med navn og adresse fra. Det 
gjorde det lidt svært at finde synderne. 

Men med Axis kameraernes skarphed og 
zoomfunktion betyder det, at vi har et rig
tigt godt bevismateriale, når vi skal fange 
dem, der laver ballade”, siger inspektøren 
for Gersagerparken.
En nødvendig del af en tryg hverdag
Det er kun 1015 år siden, at man for
bandt videoovervågning med ”Big brother 
is watching you”. I dag har holdningen 
ændret sig væsentligt:

”Vi er inde med videoovervågning i 
flere boligområder i Danmark, bl.a. i 
Tingbjerg og Vollsmose. Her har det pri
mært handlet om at stoppe balladen, mens 
overvågningen i Gersagerparken handler 
om at forebygge og skabe tryghed. Og 
netop trygheden er det element, der gør, 
at folk har accepteret videoovervågning 
som en nødvendig del af hverdagen, siger 
Michael Okholm Nielsen fra ATEA.

I Gersagerparken er man ikke i tvivl om, 
at Axis overvågningskameraer er kommet 
for at blive:

”Vi er meget tilfredse med løsningen. Og 
som tiden går, finder vi nye steder at få 
sat kameraer op for at give beboerne tryg
hed i hverdagen”, slutter Inspektør John T. 
Olsen fra Gersagerparken.

Tryghedskameraer 
sikrer boligselskabet
Beboerne i Gersagerparken i Greve har valgt 
at få sat 108 overvågningskameraer op fra Axis 
Communications for at forebygge ballade. 

Velkommen til sikkerhedsmessen 
SecurityUser Expo 2011
Nyheder og etablerede løsninger. Fra områdesikring til kontanthåndtering.
- Velkommen til Gunnebos stand G10!

Gunnebo har mange års erfaring i at levere sikkerhedsløsninger, og har ekspertkendskab 
indenfor værdiopbevaring, områdesikring, passagekontrol og kontanthåndtering.

Kom og se Chubbsafes nylancerede værdiopbevaring, hvor æstetik og funktionalitet forenes. 
Hurtig-Folde-Porten (QFG) der åbner og lukker på få sekunder. Passagekontrolløsninger 
til effektivisering af menneskestrøm og adgangskontrol. SafePay Station - lukket 
kontanthåndteringssystem i ny selvbetjeningsløsning for detailhandlen. Døgnboksen MI5, 
der giver en sikker og nem dagligdag for såvel butiksejere som værditransportører. GSL1000 
- højsikkerhedslås med fl eksibel anvendelse. Individuelle sikkerhedsløsninger og integrerede 
systemer. Og meget, meget mere.

Vel mødt på SecurityUser Expo 2011! 

www.gunnebo.dk

SecurityUser Expo
19-21 September 2011

STAND NR.: G10
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Sikkerhed gavner lønsomhed! At satse på 
tryghed resulterer i bedre økonomi. Det er 
det, SecurityUser Expo dybest set handler 
om. Messen finder altså sted 19. – 21. sep
tember i Carlsbergs charmerende gamle 
bryggerilokaler i København.

–  Alene messelokalerne gør det værd at 
besøge SecurityUser Expo, siger Bjørn
Erik Jørgensen.

Dem, man vil møde på messen i septem
ber, er sikkerhedsbranchens leverandører 
af produkter og tjenester. Cirka 100 udstil
lere vil være til stede, repræsenterende alt 
inden for elektronisk og mekanisk sikring: 
Video (analog video og IPvideo), brand
sikring og brandalarmer, indbrudsalarmer, 
adgangskontrol, perimetersikring, dør og 
porttelefoner, låse og hegn, sikkerheds
døre og rullegitre, integrerede systemer, 
konsulentydelser og rådgivning etc. Mål
grupperne for SecurityUser Expo er alle, 
der i dag eller i morgen gør brug af sik
kerhedsbranchens tjenester og produkter. 
Fokus er således på slutkunderne. Messen 
skal selvfølgelig også tiltrække alle led i 
kæden lige fra fabrikanter, distributører, 
grossister, systemintegratorer til installa
tører og konsulenter.
Konferencer
Foruden selve messen vil der også 
blive arrangeret et antal konferencer i  
tilstødende lokaler. SecurityUser Expos 
konferencedel fokuserer på forskellige 
vertikale markeder. Det drejer sig om 
Sikker detailhandel, Sikker transport 
& logistik, Sikre skoler, Sikker person
transport, Sikre events og Sikre boliger. 

– Sikkerhedsbrugerne er i fokus på kon
ferencerne. Brugerne er også en vigtig 
hjørnesten i SecurityUser Expokonceptet, 
eftersom slutbrugerne er en betingelse for 
messens eksistens. Det er netop derfor, vi 
laver denne konferencedel, som omhand
ler reelle problemer og anviser løsninger 
for seks forskellige sektorer, der alle er 
plaget af problemer med kriminalitet, 
siger BjørnErik Jørgensen.
Sikker detailhandel
Formiddagskonferencen på første dag 
af SecurityUser Expo fra 09:00 til 
12:00 har temaet Sikker detailhandel.  
Konferencen omfatter blandt andet pro
blemer med røverier, indbrud og tyverier 
(svind) i detailhandelen – lige fra stor
magasiner til de mindre butikker. Den, 
som vil vide mere om denne type af kri
minalitet – og om hvordan man beskytter 
sig mod den – bør helt klart deltage i 
Sikker detailhandel.

Eftermiddagskonferencen samme man
dag fra 13:00 til 16:00 har temaet Sikker 
varutransport og logistik. Dér gives der 
mulighed få at få indsigt i den seneste udvik
ling i kriminaliteten omkring transport af 
varer – og hvad man kan gøre for at skabe  
sikker varetransport. 
Skoler og trafik
Andendagen af SecurityUser Expo  
– den 20. september  –  byder på to meget 
interessante konferencer. Første tilbud er 
Sikre skoler, hvor der fra 09:00 til 12:00 
tales om brande på skoler, hærværk, trus
ler og vold. Såvel elever som personale 
udsættes i stadig højere grad for trusler 
mod deres sikkerhed i skolen – men der 
findes løsninger!

Om eftermiddagen skifter scenen fra 
skoler til temaet Sikker persontransport. 

Fra 13:00 til 16:00 tager talerne tilhø
rerne med på rejser i tog, fly, bus, taxi 
og Metro. De taler klart og tydeligt om, 
hvad man kan gøre for at forøge sikker
heden inden for de forskellige grene af 
erhvervet persontransport.
Sikre events
Den tredje og sidste dag på SecurityUser 
Expo byder på endnu to særdeles interes
sante konferencer. Om formiddagen er 
temaet Sikre events. På talerstolen ses 
blandt andet repræsentanter for fodbold
klubben Brøndby og for Roskilde Festival. 
Fodboldsporten har store problemer med 
hooligans – så hvordan sikrer man, at en 
topkamp mod f.eks. FCK kan blive en sik
ker begivenhed for almindelige tilskuere? 
En stor musikfestival, hvor stemningen er 
høj, trængselen er stor og alkoholen fly
der  hvordan styrer man en begivenhed, 
der har disse vilkår? Disse er blot to af 
de spørgsmål, der vil blive berørt under 
denne konference.

Sjette og sidste konference onsdag 
eftermiddag fra 13:00 til 16:00 omhand
ler Sikre boliger. Der vil være talrige 
eksempler på, hvordan man egentlig kan 
forbedre tryghed og sikkerhed i boligom
råder – og hvilke værktøjer der kan tages 
i anvendelse. Fire interessante talere er 
på programmet, og enhver, der har blot 
den mindste interesse for dette emne, bør 
sikre sig billet til denne begivenhed  hvor 
branchens erfaringer fremlægges.
Fint miljø
Såvel udstilling som konferencer har til 
formål at vise fordelene ved at investere i 
sikkerhed – både for private virksomheder 
og for offentlige instanser. Selve udstil
lingsdelen rummes i hallen Carlsberg 
TAP1, mens konferencen bliver afviklet 

på ”Dansescenen” i ”DANSEhallerne”, 
som ligger lige ved TAP1.

– Dansescenen i DANSEhallerne til
byder et rigtig fint miljø for vore konfe
rencer – samt en ganske kort afstand till 
TAP1 – derfor valgte vi at gennemføre 
de seks konferencer her, siger BjørnErik 
Jørgensen.
Gallamiddag på Bar Jacobsen
Om aftenen den 20. september, efter den 
anden messedag, vil der desuden være 
gallamiddag med tilhørende underhold
ning på Bar Jacobsen i Carlsberg Visitors 
Centre & Museum. Der vil også være 
overrækkelse af forskellige branchepri
ser. Security Gala Dinner har til formål at 
skabe en hyggelig aften, hvor repræsen
tanter for alle dele af sikkerhedsmarkedet 
kan mødes og få en rigtig afslappet og 
mindeværdig aften.

Danmarks største sikkerhedsmesse

Den 19. – 21. september står dørene åbne for alle, der ønsker at besøge Danmarks 
største sikkerhedsmesse. Messen finder sted i Carlsbergs gamle bryggeriområde i 
København, hvor ca. 100 udstillere og leverandører af produkter og tjenester inden for 
sikkerhedsbranchen vil være til stede.
– SecurityUser Expo er en fantastisk stor satsning her i Danmark, og jeg er sikker på, 

at det vil blive en succes for både udstillere og besøgende, siger Bjørn-Erik Jørgensen, 
landechef for AR Media International, der arrangerer messen.
Af Henrik Paulsson

SecurityUser Expo 2011, 19. – 21. september

Den 19. – 21. september står dørene åbne  
for alle, der ønsker at besøge Danmarks største  
sikkerhedsmesse – SecurityUser Expo.
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PROTECT A/S • Jegstrupvej 30 • DK-8361 Hasselager • Tlf.: +45 86 72 18 81• Fax: +45 86 72 18 82 • Info@Protect.dk • www.Protect.dk

STOP TYVEN MED 
TÅGE PÅ FÅ SEKUNDER Tåge stopper tyven

3 8 10

8 sek.: Det er efter få sekunder
umuligt at orientere sig

3 sek.: Tyven er brudt ind. Alarmen og
dermed også tågesikringen aktiveres

10 sek.: Umuligt at se
...og dermed stjæle noget

Se hvordan tågen virker på: www.ProtectGlobal.dk/stoptyven

Tesco
Sainsbury
Dagrofa
SPAR
7-Eleven

Q8
Esso
B&O
Georg Jensen
JYSK 

Expert
Bilka
Netto
Føtex
Jyske Bank

Rema 1000
Profi l Optik
Matas
STARK
Grundfos

Hansgrohe
Danske 
Fragtmænd
Pilgrim
Millarco

Skanderborg 
Kommune

… og mange,
mange fl ere!

Besøg os på SecurityUser EXPO
stand nr. D12 – og oplev tågen på egen krop! 

Prisen for ét indbrud kan måske betale for 10 
tågegeneratorer. Så vi installerer tågesikring i 
alle vore forretninger, fordi det er sund fornuft.
Peter Bruun, Rema 1000

Tågesikring er noget af det bedste. Tyvene har 
ikke fået noget med sig, efter vi installerede 
PROTECT.
Lars Larsen, JYSK

Siden vi fi k installeret tågesikring har ud-
byttet ved indbrud været meget begrænset. 
Tågesikring har vist sig at være en god 
investering.
Stine Jensen, Jyske Bank

‘‘
Virksomheder i alle brancher vælger PROTECT™ tågesikring:

‘‘
‘‘

Stil store krav til dit alarmsystem!
Ring og få anvist en forhandler på: 56 13 06 30 

- vores succes skyldes at vi stiller store krav til både leverandører og forhandlere! 

Pro-Sec ApS   Yderholmvej 59  4623 Lille skensved  Tlf.: 56 13 06 30  www.pro-sec.dk 	 sales@pro-sec.dk 

Pro-Sec ApS har siden 1992 leveret professionelle sikrings- og overvågningsprodukter til den 
danske sikkerhedsbranche. Vi er et specialfirma som kun fokuserer på at levere ”security” 
produkter med branchens bedste support.
 
Vores ”security brands” er: 

 JABLOTRON - trådløse systemer i verdensklasse, alle F&P registrerede 
 ROGER - ADK systemer til små og store virksomheder
 RISCO - F&P registrerede detektorer til alle ønskelige behov
 SATEL - innovative systemer til mellemstore installationer

gazelle 2010



12 SecurityUser Expo 19. – 20. september I gratis adgangskort I www.securityuserexpo.com

SecurityUser Expo 2011

Sikkerhedsbrugere i fokus på konferencer i København
Den 19.– 21. september afholdes udstillingen  
SecurityUser Expo i TAP1 i Carlsbergbyen   
i København. I forbindelse med udstillingen  
arrangerer SecurityUser også seks konferencer  
i nabobygningen Dansehallerne.
– Dansescenen i Dansehallerne tilbyder et rigtig 

fint miljø for vore konferencer – samt en ganske 
kort afstand til TAP1 – derfor valgte vi at gennem-
føre de seks konferencer her, siger Bjørn-Erik 
Jørgensen, landechef for AR Media International, 
der står som arrangør af begivenheden.

19. september

En vigtig hjørnesten i SecurityUser Expo  
konceptet er at tiltrække det markedsled,  

som er selve forudsætningen for sikkerhedsfirmaernes 
eksistens, nemlig slutbrugerne. Derfor har AR Media  
International, i tæt dialog med samarbejds partneren 
SikkerhedsBranchen, arrangeret et konferenceprogram, 
som omhandler reelle problemer og anviser løsninger 
for seks forskellige sektorer, der alle er plagede af pro-
blemer med kriminalitet.
 
 
Status på indholdet af konferencerne er ultimo august således:

Anette Storgaard

Karsten Andersen

Tommy H. Hansen

Ninna Auvinen

Kristina Tullberg

Karsten Nielsen

John Radmer

Emil Bakkendorff

Torben Rosenstock Anne-Grethe Foss Svend Voss Gitta Ravn

01. Sikker detailhandel
Konferencen handler om problemer med røverier og 
tyverier (svind) i detailhandelen – lige fra stormaga
siner til de mindre butikker.

9:00 Indledning
Velkomst ved Kasper Skov-Mikkelsen, direktør for  
SikkerhedsBranchen.

9:05 Røverier og butikstyverier 
Om røverier og butikstyverier: Hvor mange, hvordan, 
beskytter butikkerne sig godt nok og hvordan går det 
typisk galt?
Taler: John Radmer, vicepolitikommissær i NEC,  
Nationalt EfterforskningsCenter.

9:35 Crimestat – et netbaseret samarbejde vedr. erfa-
ringsudveksling om røverier og butikstyverier
I mere end et år har butiksejerne i Storkøbenhavn  
haft en internetbaseret database, hvor de hurtigt 
kan oplyse alle andre medlemmer om røverier. Ved 
årsskiftet udvidede man med butikstyverier. Hvordan 
fungerer den? Har den en forebyggende effekt?
Taler: Torben Rosenstock, juridisk konsulent,  
Dansk Erhverv og Flemming Dammann,  
koncern sikkerhedschef, DAGROFA A/S.

10:05 Om sikring af og sikkerhed i et stort varehus
Hvilke sikkerhedsproblemer og trusselsbilleder findes 
der i Magasin i København? Hvordan håndterer dette 
store varehus sikkerheden i huset?
Taler: Miklos Bengtsen, Operations Manager,  
Magasin i København.

10:35 Kaffe

10:50 Fordelene ved netværksvideo i butikker  
– nye muligheder med moderne video i detailhandelen
Uafhængige studier fra 2009 og 2010 undersøgte  
videoovervågning i detailhandelen i England og i  
Sverige. Undersøgelserne viste, at langt de fleste  
butikker overvejer at erstatte den traditionelle video  
med netværksbaseret video. Om undersøgelsesresul 
taterne og om fordelene ved at skifte til moderne video  

 
i butikker: Formindsket svind i butikken kombineret 
med avancerede styringsmuligheder kan forøge salg 
og lønsomhed.
Taler: Atul Rajput, Business Developer Manager Retail, 
Axis Communications.

11:15 Erfaringer om røverier og sikkerhedsarbejde
Om røverier, som butikskæden 7-eleven er voldsomt 
plaget af. 
Taler: Rasmus Borre, HR konsulent, 7-eleven.

11:40 Risiko for røveri i butikker – adfærd hos og  
konsekvenser for de ansatte
Hvilken adfærd skal personalet have ved et butiksrøveri 

– og hvordan er de psykiske reaktioner efter røveriet?
Hensigtsmæssig adfærd kan læres ved korrekt træning.
Taler: Henrik Schoubye, konsulent, Alectia A/S.

02. Sikker varetransport og logistik
Her gives der mulighed få at få indsigt i den seneste 
udvikling i kriminaliteten omkring transport af varer  

– og hvad man kan gøre for at skabe sikker varetransport.

13:00 Indledning
Velkomst ved Kasper Skov-Mikkelsen, direktør for  
SikkerhedsBranchen.

13:05 De danske vognmænd er plaget af tyverier af  
både varer og af hele vogntog. Hvad ønsker branchen,  
der skal gøres?

Taler: John Roy Vesterholm, chefjurist,  
Dansk Transport og Logistik.

13:35 Problemet med lastbiltyverier, et overblik fra  
forsikringsselskaber og politiet
Tyverier sker når varer transporteres på lastbiler – men 
i hvilket omfang, på hvilken måde og hvad koster det? 
Taler: Tommy H. Hansen, konsulent i Forsikring  
& Pension og Christian Østergård, politikommissær  
i Syd- og Sønderjyllands Politi.

 
14:05  Angreb på transporterhvervet – ud fra et  
europæisk perspektiv
Politiet i Västra Götaland i Sverige har siden 2009  
drevet EUprojektet ”Prevention of Cargo Crime”.  
Hensigten med projektet er at stimulere transport   
er hvervet til at tage sin del af ansvaret – blandt  
andet gennem investeringer i kriminalitetsforebyggende 
foranstaltninger. Politiet tager deres del af ansvaret 
og samarbejder med transporterhvervet om at forøge 
sikkerheden og formindske antallet af angreb.
Taler: Per-Arne Nilsson, kriminalkommissær,  
Länskriminalpolisen i Västra Götaland.

14:35 Kaffe

14:45 Sikrede rastepladser
Om sikrede rastepladser i EU og i Danmark.
Taler: Karsten Schøn, tovholder på EU’s projekt om 
sikrede rastepladser.

15:15 Sådan sikres varer under transport – med moderne 
detektionsteknik
Med traditionel detektionsteknik har det været svært 
at beskytte gods i lastbiler og i containere. Nu er det 
muligt at detektere angreb mod godstransporter,  
takket været iDTEQ’s nye innovative og prisbelønnede 
detektionsløsning. Hvordan fungerer det og hvordan 
kan gods beskyttes?
Taler: Tor Sønsterød, grundlægger af iDTEQ.

15:35 Transportsikkerhed til søs
Sådan opererer piraterne ved Somalia. International 
juridisk retsforfølgelse af tilfangetagne pirater,  
ISPS koden, rederiernes legitime brug af private,  
bevæbnede Sea Marshalls – herunder træning af disse 

– og den nuværende lovgivning. 
Taler: Jan Peter Rose, sikringsrådgiver, NIRAS Safety.

16:05 Afslutning

Book konference på:

www.securityuserexpo.com
Kun medlemmer af SikkerhedsBranchen får 50% på  
samtlige konferencer, den enkelte tilhører deltager i.  
Hver tilhører betaler fuld pris for sin første konference.  
Efterfølgende konferencer til samme person sælges til 50%.

895 DKK excl. moms, pr. konference.

Sponsor:
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20. september

21. september

03. Sikre skoler
Konferencen handler om brande på skoler, om 
hærværk  – og om trusler og vold. Såvel elever som 
personale udsættes i stadig højere grad for trusler mod 
deres sikkerhed i skolen – men der findes løsninger!

09:00 Indledning
Velkomst ved Kasper SkovMikkelsen, direktør for  
SikkerhedsBranchen.

09:05 Om skolebrande, hvor mange, hvorfor, hvad kan 
man gøre?

Taler: Svend Voss, brandteknisk rådgiver,  
Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI).

09:35 Lønsomme investeringer i sikringsanlæg – findes de?
I dette indlæg beretter Gitta Ravn, risikorådgiver i As
sens Kommune, om et 5-års forløb, hvor man investe
rer meget i sikring og sikkerhed – men kan det betale 
sig?
Taler: Gitta Ravn, risikorådgiver i Assens Kommune.

10:05 Brugervenlige sikringsanlæg – integreret tyverialarm 
og adgangskontrol (AIA & ADK)
Integration af adgangskontrol og tyverialarmanlæg 
medfører øget tryghedsfølelse hos personalet – og det 
sikrer, at tyverialarmen altid er effektiv i de lokaler, der 
ikke benyttes.
Taler: Rasmus Gorm Pedersen, Vitani A/S.

10:35 Kaffe

 
 

 
10:50 Hvordan forbedrer vi arbejdsmiljøet på skolerne  

– med tilskud?
Hjælp til at finansiere arbejdsmiljøindsatser gennem 
fonde og puljer. Eksempler på indsatser, der har fået 
tilskud.
Taler: Seniorkonsulent, organisationspsykolog  
Anette Storgaard, Alectia A/S.

11:20 Sikring af arbejdsmiljøet på skolerne 
Vold mod lærerne på skolerne og trusler om vold – 
hvor ofte og hvor alvorligt? Hvordan sikrer man en 
tryg arbejdsplads for lærerne – og for eleverne?
Taler: Viceskoleinspektør Claus Dyremose,  
Greve Kommune.

04. Sikker persontransport
Konferencen handler om sikkerhed i forbindelse med 
rejser i tog, fly, bus, taxi og metro. Hvad kan man gøre 
for at forøge sikkerheden inden for de forskellige grene 
af persontransport?

13:00 Indledning
Velkomst ved Kasper SkovMikkelsen, direktør for  
SikkerhedsBranchen.

13:05 Hvorfor er det sikkert at køre med DSB? 
DSB tager ikke vandflasker, lommeknive og strikke
pinde fra de rejsende, og alligevel opretholder man 
sikkerhedsniveauet. Hvordan går det til?
Taler: Karsten Andersen, Programchef, DSB.

 
 

 
13:35 Sikkerhed i Københavns Lufthavn 
Hvordan håndteres sikkerhedsopgaverne i Nordens 
største lufthavn?
Taler: Johnnie Müller, chef for Security i  
Københavns Lufthavn.

14:05 Hvordan sikres busser, taxi og andre offentlige  
transportmidler med IP-video? 
Dette indlæg omtaler fordelene ved netværksbaseret 
video i bus og taxi – herunder fremtidssikre løsninger. 
Hvilke muligheder giver megapixel og HDteknologierne 

– og hvad er forskellen på disse? Hvordan optimeres 
billedtransmission og lagring af billeder i praksis?
Taler: Lars Hansson, Key Account Manager,  
Axis Communications.

14:35 Kaffe

14:50 Sikkerhed i Københavns Metro
Om videoovervågning METRO’en i København og  
sikkerhed i de førerløse metrotog.
Taler: Anne-Grethe Foss, vice- og driftsdirektør,  
Københavns Metro.

15:25 Aviation Security Air Marshalls
Muligheder for bevæbnede vagter på fly – iflg. den 
danske lovgivning. Holdninger til Air Marshalls – hos 
de danske politikere. Hvad siger brugerne – og hvad 
gør man i udlandet? Virker det med Air Marshalls på 
rutefly?
Taler: Henrik Sichlau, UNICAO AVSEC, konsulent, NIRAS.

15:55 Afslutning

05. Sikre events
Problemer med vold og vandalisme (hooligans) på fod  
boldstadions er velkendte – men trusselsbilleder findes 
der altid, hvor mange tusind mennesker samles til en 
event. Konferencen handler om de udfordringer af 
sikkerhedsmæssig karakter, som store events altid står 
overfor. Hvilke hensyn skal der tages og hvordan skaber 
man sikkerhed for publikum såvel som for deltagerne? 

9:00 Indledning
Velkomst ved Kasper SkovMikkelsen, direktør for  
SikkerhedsBranchen.

9:05 Sikkerhed på Brøndby Stadion
Om arbejdet med at sikre, at familier med børn kan gå 
til fodboldkamp på stadion, selv når FCK er på besøg.
Taler: Emil Bakkendorff, Brøndby Stadion.

9:35 Folketinget – om sikringen af og udfordringen med 
80.000 besøgende i et åbent hus
Folketinget er et åbent hus, der årligt har ca. 80.000 
gæster på besøg. Samtidig er dette epicenter for  
politiske beslutninger i Danmark naturligvis et potentielt 
mål for terrorister. Nogle af politikerne har altid per
sonlige livvagter med rundt i huset. Hvilke trusselsbilleder 
giver det? Hvordan arbejdet man med sikkerheden på 
Christiansborg?
Taler: Ninna Auvinen, sikringsteknisk chef i Folketinget.

10:05 Rock’n Roll og sikkerhed – fungerer det?
Roskilde Festival er én af Europas ældste og mest 
velkendte musikfestivaler. Sikkerheden på festivalen 
er naturligvis meget vigtig – såvel for artisterne som 
for publikum. Hvordan arbejder Roskilde Festival med 
sikkerheden? 
Taler: Henrik Bondo Nielsen, produktionschef,  
Roskilde Festival.

10:35 Kaffe

10:50 Sikre events – myndighedernes udfordring
Events og faste turistattraktioner, som tiltrækker 
mange mennesker, medfører konstant en række  
udfordringer for de ansvarlige myndigheder. Thomas  

 
Rydahl deler ud af sine erfaringer som chef for bered
skabet i Københavns Brandvæsen – og fra sit tidligere 
job som chef for sikkerheden i Tivoli i København.
Taler: Thomas Rydahl, chef for beredskab i  
Københavns Brandvæsen.

11.25 Sikre events – politiets udfordring
Store events samt demonstrationer i det offentlige rum 
stiller store krav til politiet – ikke mindst i hovedsta
den. Københavns politi fortæller om udfordringer og 
løsninger.
Taler: Mogens Lauridsen, politiinspektør,  
Københavns Politi.

06. Sikre boliger
Hvordan forbedres tryghed og sikkerhed i boligområder 

– og hvilke værktøjer kan tages i anvendelse? Det er, 
hvad denne konference handler om.

13:00 Indledning
Velkomst ved Kasper SkovMikkelsen, direktør for  
SikkerhedsBranchen.

13:05 Hvad skaber tryghed i boligområder? 

Taler: Karsten Nielsen, specialkonsulent i  
Det kriminalpræventive Råd.

13:35 Eksempler på den praktiske håndtering af sikkerhed 
og tryghed i almene boligafdelinger

Taler: Carsten R. Larsen, Driftskonsulent, BO-VEST  
– Boligsamarbejdet på Vestegnen.

14:05 Brand i boliger – brandårsager og brandsikring

Taler: Marcello Francati, vicebrandinspektør i  
Københavns Brandvæsen.

14:35 Kaffe

14:50 Sikring i et krævende bolig- og arbejdsmiljø
Den amerikanske Thule Air Base på Grønland er ikke 
bare en højsikkerhedsarbejdsplads, den er også et 
boligområde for tusindvis af ansatte. Siemens fortæller 
om en installation i et ekstremt krævende miljø, med  
temperaturer ned til minus 50 grader. Bewator Entro  

 
systemet styrer adgangen på området – og sikrer,  
at alt personel er kommet sikkert hjem.
Taler: Thomas Risager, Siemens Security Products, 
Danmark

15:10 Tryghedskameraer sikrer boligselskabet  
– en case study
Beboerne i Gersagerparken i Greve har valgt at få sat 
108 stk. IP-kameraer op for at forebygge problemer. 

”Tryghedskameraer” kalder de dem. En gennemgang af 
løsning og resultater.
Taler: Preben Husted, formand og John T. Olsen,  
ejendomsinspektør i Gersagerparken i Greve.  
Kristina Tullberg, Axis Communications AB.

15:40 Afslutning

Temaer og tidspunkter for konferencerne ligger fast. Ret til ændringer forbeholdes. 
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Birepo præsenterer en ny innovativ løs
ning inden for nøgle ind og udlevering. 
Faktisk er denne løsning den eneste i 
verden af sin slags. Aldrig før har man 
nemlig fuldautomatiseret og kombineret 
nøgle ind og udlevering. Dette produkt 
fuldender og løser de dagligdags udfor
dringer i mange brancher.

Birepo tilbyder også traditionel 
adgangskontrol i form af firmaets god

kendte elektroniske nøglesystem og 
præsenterer integrationen med traditio
nel adgangskontrol i ét og samme system. 
Det betyder f.eks. online hoved og bag
dør, og elektroniske cylindere på resten. 
Dermed præsenteres en komplet løsning 
i samme database – rådende over elek
troniske nøgler og cylindre, elektroniske 
nøgleskabe og traditionel adgangskontrol.

Birepo´s godkendte intelligente nøg

lebokse kan kommunikere med alt og 
alle. Og det strækker sig fra det lav
praktiske lokale kodetastatur til onli
nestyring fra kontrolcentralen videre til 
det officielle offentlige netværk SINE/ 
TETRA. Birepo viser her, hvilke mulig
heder man har i skabelse af og admini
stration af adgang til 3. part. Det være 
sig brandmanden, forsyningen, hjem
meplejen, politiet eller andre.

    På SecurityUser Expo den 19. – 21. september vises det sidste nye,  
    når det gælder produkter og tjenester inden for sikring og sikkerhed.  
Med næsten 100 leverandører som udstillere er udstillingen spækket med tekniske nyheder 
fra såvel danske som udenlandske aktører. Her følger et meget lille udpluk af udbuddet på 
Danmarks største sikkerhedsmesse, som afholdes i TAP1 på Carlsberg i København.

Birepos elektroniske nøgleskab. Birepo udstiller på stand nr. G:02.

Den nye porttelefon serie fra 
Bewator, Simplebus2. 

Siemens, Security Products, 
udstiller på stand J:09.

Nyt tyverialarmsystem og nye porttelefoner fra Siemens 
Den største nyhed på SecurityExpo fra 
Siemens, Security Products, bliver præ
sentationen i Danmark af tyverialarm
systemet Intrunet SPC. Det er første 
gang nogensinde, Siemens frigiver en 
tyverialarmcentral, der kan handles af 
alle i det danske marked. Der er såle
des store forventninger til lanceringen. 
Intrunet SPC lanceres med dansk soft
ware og danske manualer.

Intrunet SPC er en hel serie af cen
tralenheder fra Siemens, som består 
af centraler fra 8 zoner og op til 512 
zoner med opdeling fra 4 og helt op til 
60 områder. Samtlige centralenheder 
og tilbehør i serien er kompatibelt med 
hinanden, således at man kan benytte 
samme central fra de mindre og helt op 
til de store installationer samt opgra
dere og udvide installationen uden 

at skifte øvrige sikkerhedsprodukter. 
Intrunet SPC er nem at programmere, 
og udover PSTN og GSM/GPRS har 
den indbygget TCP/IP indgang for let 
adgang, enten lokalt eller via internet
tet. På standen vil gæsterne ligeledes få 
mulighed for at se den nye porttelefon 
serie, Bewator Simplebus2 med video 
samt seneste version af adgangskontrol 
systemet Bewator Entro.

Tågeløsninger og støjinferno
Som supplement til de driftsikre VALI 
tågekanoner har SmokeCloak introduce
ret  en ny kraftfuld lydgiver. IPA117 er 
navnet på det netop lancerede støjinferno, 
der udmærker sig ved en ekstrem kraft
fuld og fæl lyd, der overrasker ved sin 
styrke. Enheden har batteri backup med 
ca. 5 års levetid. Den er beskyttet i et 2,5 
mm hvidt stål chassis og tager under 10 
minutter at installere. 3 års garanti.

VALI røgkanoner installeres ofte 
skjult på et loft eller bag en væg i til
stødende lokale. Det kræver i nogle 

tilfælde en forlængerdyse. Smokeloak 
har udviklet 2 forlængerdyser – lige 
ud og med 30 graders affyringsretning. 
Længden er hhv. 12 cm og 13,5 cm. De 
monteres på 1 minut efter plug’n play 
princippet og skal ikke afmonteres  
ved service.

Alle VALI tågekanoner leveres  
fra efteråret 2011 i farven hvid  

– ligesom den nyligt introducerede 
SmokeCloak Private.
SmokeCloak udstiller på stand C:12.

Vinduessikring skaber bedre indeklima
Safe Roller, fra Alux, er et rullejalousi 
produceret med den mindste lamel, 
som findes på markedet. Designmæs
sigt ligner den derfor til forveksling en 
almindelig persienne. Forskellen er, at 
Safe Roller har samme styrke som andre 
sikringssystemer, så den effektivt sik
rer kontoret mod indbrud. Safe Roller 
er meget kompakt og kræver meget lidt 
plads over eller i vinduet. Det er derfor 
en elegant afskærmningsløsning, som 
let passes ind i omgivelserne. Desuden 
kan den leveres med et integreret gardin 
i et væld af mønstre og farver.

Safe Roller fås i forskellige udgaver, 
som hver især afskærmer for solen og 
sikrer et behageligt indeklima. Den per
forerede model leger med lysindfaldet 

fra de transparente gardiner, mens den 
lukkede model kan bruges til mørke
lægning, eventuelt med gardiner som 
dekoration. Alternativt kan man vælge 
delvis perforerede lameller, som også 
gør det muligt at lege med lyset udefra.

Sikkerhed kombineret med solbeskyttelse.
Alux udstiller på stand F:11. 

Markedets mest lysfølsomme overvågningskamera

Axis Communications præsenterer 
AXIS Q1602/Enetværkskameraer, for 
inden og udendørs overvågning under 
dårlige lysforhold. Det gør kameraet 
velegnet på byggepladser og andre øde 
områder, hvor man skal kunne stille 
skarpt også efter mørkets frembrud.

Axis’ unikke Lightfinderteknik sætter 
nye standarder for netværkskameraers 
mulighed for høj billedkvalitet under 
krævende lysforhold.

Lightfinder gør, at AXIS Q1602 er 
yderst følsomt over for svagt lys og 
kameraet kan derfor ‘se’ selv under dår
lige lysforhold. Axis’ vidensbase om bil
ledbehandling, chipudvikling, sensor
valg og dag/natlinser giver kameraet 
mulighed for at bevare fokus i dagslys 
og ved infrarødt lys. Dermed har en ny 
generation af overvågningskameraer 
med høj ydelse set dagens lys.

Den avancerede Lightfinderteknik er 
især optimal i situationer, hvor der stil
les høje krav til videoovervågning, fx på 
byggepladser, parkeringspladser samt 
ved grænse og byovervågning.

I modsætning til traditionelle dag/
natkameraer, der skifter til sort/hvid, når 
der er mørkt, er AXIS Q1602 i stand til 
at bibeholde farverne selv under meget 
mørke forhold. Der er mange situatio
ner, hvor overvågningsvideo i farve er af 
afgørende betydning for identificering, 
og med denne egenskab forøges bruge
rens muligheder for at identificere per
soner, køretøjer og hændelser væsentligt. 
Takket være kameraets ekstremt høje 
lysfølsomhed, er det ikke nødvendigt at 
anvende infrarød belysning, og dermed 
reduceres installationsomkostningerne.

AXIS Q1602 til indendørs brug og 
AXIS Q1602E, der er forberedt til 
udendørs brug, kan levere flere indivi
duelt konfigurerbare H.264 og Motion 
JPEGvideosekvenser samtidigt. Kame
raet tilbyder ligeledes dag og natfunk
tionalitet, zoomobjektiv og langt bag
fokus, og det understøtter tovejs audio. 
IP66modellen AXIS Q1602E, der 
leveres med vægbeslag og solskærm, 
er beskyttet mod støv, regn, sne og sol 
og fungerer under temperaturer fra 40 

°C til 50 °C.
Kameraerne er tilgængelige på mar

kedet fra og med tredje kvartal 2011.

Sikkerhedsteknik i  
verdensklasse på SecurityUser Expo

Elektroniske nøgleløsninger

AXIS Communications AB 
udstiller på stand G:08.
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Næste generation af analoge adresserbare brandcentraler 

Fra producenten Advanced Electro
nic viser Teletec Connect centralen 
Mx5000, som er godkendt efter EN 54 
part 2, 4 og 13, og som leveres i 3 udga
ver: Mx5100, Mx5200 og Mx5400 
med op til henholdsvis 1, 2 og 4 sløjfer. 
Centralen har bl.a. fjernadgang, adgang 
via IP Gateway, AdNetPlus med op 
til 200 centraler i netværk og er bagud 
kompatibel med Mx4000. Teletec Con
nect fremviser også de nyeste teknolo
gier inden for CCTV, såsom de avance
rede termiske kameraer fra FLIR, der 
med suveræn skarphed gengiver såvel 
personer som køretøjer præcist helt 
uden lys og under alle tænkelige vejr
forhold. FLIRkameraerne kan give nye 
perspektiver og langt større sikkerhed 
i mange udendørs overvågningsinstal
lationer, hvor det tidligere har været 
næsten umuligt at dække større områ
der. Skal der være lys på, præsenterer 
Teletec Connect det komplette sortiment 
af såvel IRlys som hvidt lys fra Raytec, 

der består af miljørigtige, energibespa
rende LEDlamper med lang levetid, 
stor holdbarhed og en kontrastfyldt 
lyd, der sikrer bedre billeder, også til 
megapixelkameraer. At finde på Teletec 
Connects stand er også Sanyo’s Fuld
HD serie IPkameraer, der leverer 4,0 
megapixel og Fuld HD 1080p billeder 
med mulighed for intelligent videoana
lyse og lokal lagring på SDkort – alt i 
ét kamera, der kan leveres som bokska
mera, vandaldome, eller som FuldHD 
PTZ. Endvidere bliver Samsungs nye 
IPkamera serie lanceret på messen med 
fuld honnør. Kameraerne lanceres med 
fuldt sortiment i opløsninger fra VGA 
til 4,0 megapixel. Samsung har forfinet 
deres i forvejen imponerende teknik, 
og præsenterer modeller med indbyg
get persontælling. 

–  American Dynamics producerer de 
kendte Intellexoptagere, og nyeste skud 
på stammen vises på Teletec Connects 
stand på messen.

Brandcentralen Mx-5000
fra Advanced Electronic. 

Teletec Connect udstiller på stand K:10.

Tågesikring i små rum 
Danske Protect har udviklet en røgma
skine til de helt små rum. ”Foqus” er dog 
kraftig nok til lynhurtig tyverisikring af 
rum op til 25 m2 med normal lofthøjde. 
Med Foqus som det seneste skud på pro
duktstammen ønsker Protect at gøre det 
muligt for flere at tyverisikre sig med en 
hvid og tør tågesky. Fokus henvender 
sig i høj grad til de private forbrugere, 

der ønsker at udvide alarmanlægget med 
en effektiv stopklods for tyven.

Foqus fylder kun 40 x 24 x 13,5 cm og 
giver virksomhedsejerne mulighed for 
at tyverisikre i selv de helt små teknik  
og serverum samt kontorer.

 

Protect udstiller på stand D:12.

Dansk IP-video management-løsninger i verdensklasse 
Milestone System, der er verdensleden
de inden for IPvideo management løs
ninger, præsenterer på messen XProtect 
Essential, som er perfekt til mindre virk
somheder, da softwaren til IPvideoadmi
nistration understøtter op til 26 kameraer 
og op til fem samtidige brugere.

Den åbne platform sætter brugeren 
i stand til frit at vælge, hvilke hard
ware og softwareløsninger man vil 
integrere med. XProtect Essential har 
avancerede men brugervenlige funk
tioner til videoovervågning, hvilket 
giver stor værdi i den daglige drift. Og 
den fleksible licensstruktur gør det 
let at opgradere og udvide systemet 
i takt med at behovet opstår. XProtect 
Professional er velegnet til mellem
store installationer – typisk steder med 
op til 64 kameraer. Den er bygget på 
den samme pålidelige og højtydende  
teknologi,  som produkterne på  
højere niveau, og med sine mange 
avancerede funktioner får man med 
XProtect Professional meget stor 
ydelse for små penge. 

Klientadgangen varierer fra en enkel 
og ultramobil PDA (Personal Digital 
Assistant) til den avancerede og effek
tive Smart Client. Smart Client giver 
mulighed for live visning og afspilning 
fra op til 64 kameraer fra flere servere 
samtidigt. 

Milestone XProtect Enterprise er vel
egnet til meget store installationer med 
mange servere spredt ud over mange 
lokationer og med mange kameraer. Det 
fungerer med et master/slaveprincip for 
Recording Server, som tillader virksom
heder at distribuere serverne over hele 
netværket. XProtect Enterprise håndte
rer installationer med ubegrænset antal 
kameraer og enheder. Distribueret ser
verarkitektur optimerer brugen af bånd
bredde og holder videodatatrafikken 
mellem kameraer, servere og brugere 
så lav som muligt.

 
Milestone udstiller på stand A:02.
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Velkommen til SecurityUser Expo!

Disse virksomheder kan du møde på messen
– gratis præregistrering af din indgangsbillet på www.securityuserexpo.com

 For kontinuerlig opdatering, besøg

www.securityuserexpo.com

SecurityUser Expo 2011 arrangeres den 19. – 21. september 
2011 af AR Media International. Hele arrangementet finder 
sted i Carlsbergs gamle bryggeriområde i København. Selve 
udstillingsdelen rummes i hallen Carlsberg TAP1, mens konfe-
rencen bliver afviklet på Dansescenen i DANSEhallerne, som 
ligger lige ved TAP1. Desuden afholdes der den 20. september 
en gallamiddag på Bar Jacobsen i Carlsberg Visitors Centre & 
Museum, som også ligger i samme område.

    Såvel udstilling som konferencer har til formål at vise forde-
lene ved at investere i sikkerhed – både for private virksomhe-
der og for offentlige instanser.
    Målgrupperne for SecurityUser Expo er alle, der i dag eller i 
morgen gør brug af sikkerhedsbranchens tjenester og produk-
ter. Fokus er således på slutkunderne. Messen skal selvfølgelig 
også tiltrække alle led i kæden lige fra fabrikanter, distributører, 
grossister, systemintegratorer til installatører og konsulenter.
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Nyhedskanalen for et sikrere samfund

Sikkerhedsmesse i København 
19.– 21. september 2011 
TAP1 på Carlsberg

SecurityUser Expos konference foku-
serer på forskellige vertikale markeder. 
Det kan f.eks. dreje sig om sikkerhed 
for detailhandel, varetransport,  
persontransport, events, boligområder 
og skoler etc. 

Om aftenen den 20. september, 
efter den anden messedag, vil der 
være gallamiddag med tilhørende 
underholdning på Bar Jacobsen i 
Carlsberg Visitors Centre & Museum. 
Der vil også være overrækkelse af 
forskellige branchepriser.

Sikkerhedsbranchens leverandører  
af produkter og tjenester samles på 
 SecurityUser Expo den 19. –  21.  
september. Cirka 100 udstillere vil 
være til stede, repræsenterende alt 
lige fra overvågning og brand sikring 
til indbruds- og adgangssikring.

Udstilling Konference SecurityUser Banket

Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring

Messesponsorer: Banket- og entrésponsor:

– Conne Cting Se Curity Buye rS and Sup p lie rS –

Mediapartnere:Arrangeres af: I samarbejde med:

Book din stand på tlf. +45 3691 5353
eller på www.securityuserexpo.com
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Sikkerhedsbrugere i fokus på konferencer i København
I forbindelse med udstillingen arrangerer SecurityUser også seks konferencer i nabobygningen DANSEhallerne.

19. september 2011

Kl. 09:00 - 12:00   
01  SIKKER DETAILHANDEL

Kl. 13:00 - 16:00   
02  SIKKER VARETRANSPORT OG LOGISTIK

20. september 2011

Kl. 09:00 - 12:00   
03  SIKRE SKOLER

Kl. 13:00 - 16:00   
04  SIKKER PERSONTRANSPORT

21. september 2011

Kl. 09:00 – 12:00   
05  SIKRE EVENTS 

Kl. 13:00 -16:00   
06  SIKRE BOLIGER 

Udstillere

Miklos Bengtsen. Tommy H. Hansen.Johnnie Müller. Anette Storgaard. Torben Rosenstock. Ninna Auvinen. Gitta Ravn.Svend Voss.

Nogle af talerne på konferencerne:

Anne-Grethe Foss.
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Siemens AB J:09

SikkerhedsBranchen K:13

SmokeCloak Danmark C:12

Sony Danmark C:02

STEAB, Stendals El. AB H:03

Stockholmsmässan AB / SKYDD 2012 K:14

Strathe Security E:09

Svensk Säkerhetsvideo AB B:04

TDC AS Alarmnet F:08

TechMedia AS K:16

Teletec Connect A/S K:10

Thorkild Larsen A/S D:09

TKH Security Solutions Nordic E:01

VagtShop.dk G:03

Viditronic ApS D:01

Vitani A/S J:17

Zhejiang Dahua Technology Co Ltd A:14

Sikkerhedsbrugere i fokus på konferencer i København
I forbindelse med udstillingen arrangerer SecurityUser også seks konferencer i nabobygningen DANSEhallerne.

19. september 2011

Kl. 09:00 - 12:00   
01  SIKKER DETAILHANDEL

Kl. 13:00 - 16:00   
02  SIKKER VARETRANSPORT OG LOGISTIK

20. september 2011

Kl. 09:00 - 12:00   
03  SIKRE SKOLER

Kl. 13:00 - 16:00   
04  SIKKER PERSONTRANSPORT

21. september 2011

Kl. 09:00 – 12:00   
05  SIKRE EVENTS 

Kl. 13:00 -16:00   
06  SIKRE BOLIGER 

Udstillere

Miklos Bengtsen. Tommy H. Hansen.Johnnie Müller. Anette Storgaard. Torben Rosenstock. Ninna Auvinen. Gitta Ravn.Svend Voss.

Nogle af talerne på konferencerne:

Anne-Grethe Foss.

Sponsor:
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2) Hvilken pris har iGate vundet?:
 Red Dot Design Award 2011
 Den Bornholmske Port Pris 2001 
 Flying Dutchmann 2010

1) En iGate fås i bredder helt op til:
 6 meter
 9 meter 
 12 meter

3) Hvem forhandler iGate i Danmark?
 Carlsberg
 DONG Energy
 SER Hegn

Svar på spørgsmålene og deltag i konkurrencen om den nye iPad2!
Vind en iPad2!

Navn

E-mail

Firma

Skandinavisk iGate-præsentation 
på Security User Expo 2011

St
an

d 

E:1
1

www.ser-hegn.dk

"

Udfyld kuponen og læg den i post-
kassen på SER Hegns stand E:11.  
Vinderen udtrækkes 21. september 
kl. 13:00 på vores stand.

Ved deltagelse i konkurrencen siger jeg samti-
dig ja tak til at modtage nyheder og tilbud fra 
SER Hegn. Konkurrencen er ikke købsbetinget.

Detektor og SecurityWorldHotel.
com er AR Medias mest etable
rede produkter. 

Allerede i 2005 konstaterede det briti
ske markedsanalyseinstitut IMS Research, 
at SecurityWorldHotel.com var det mest 
velkendte og mest regelmæssigt brugte 
Internetbaserede fagmedie for sikrings
branchen inden for EMEA (Europa, Mel
lemøsten og Afrika), baseret på en under
søgelse med ca. 600 professionelle sikker
hedsbrugere over hele verden. Derudover 
var portalen nr. et i EMEA og i Norden.

Også Detektor toppede listen i EMEA 
og Norden hvad angår trykte fagmedier. 

– Selvfølgelig er vi stolte over vores 
stærke markedsposition, og vi arbejder 
hårdt for at beholde den, siger Lennart 
Alexandrie, som hævder, at globalise
ringen af sikringsbranchen har været 
markant, især inden for produktion og 
distribution. 

– For femten år siden var leverandø
rerne af sikkerhedsprodukter domineret 
af lokale distributører eller producenter. 
I dag er det multinationale selskaber, der 

styrer markedet. Det var den 
udvikling, vi forudså, ikke 
kun i tanke, men også i handling, 
forklarer Alexandrie.

– Derfor begyndte vi at mar
kedsføre os internationalt, så vores 
varemærker ville være stærke – også i 
en tid, hvor globaliseringen var langt 
fremskredet.
International lancering

– Både SecurityWorldHotel.com og 
Detektor var og er stadig produkter, som 
fokuserer på sikringsbranchens tekniske 
sektor. Det har aldrig været inde i billedet 
at udvide indholdet til andet end teknik 
for at nå en bredere målgruppe. I stedet 
udvidede vi distributionen geografisk, 
så medierne kunne nå ud til en større 
målgruppe, uden at medieprofilen blev 
ændret. På den måde blev også medi
erne mere interessante for internationale 
annoncører, som omkostningseffektivt 
vil nå flere markeder. Siden 2001 har vi 
udgivet fagbladet Detektor i en tresproget 
skandinavisk version, og siden 2001 i en 
engelsksproget EMEAudgave. På lig
nende måde er netportalen SecurityWor
ldHotel.com blevet udviklet. I starten i 
1998 var den svensk. Derefter blev en 
global edition lanceret, og i 1999 kom 
den norske udgave og derefter udgaver 
for Danmark, Storbritannien, Mellem
østen og Nordamerika. 
Asien-kontor
Med globaliseringen er også import
trykket steget, især hvad angår vækst
sektoren kameraprodukter, og da ikke 
mindst fra Asien. 

–  Da vi havde en hel del annoncører fra 
regionen, etablerede vi et kontor i Taipei 
med tre heltidsansatte. Det har givet os et 
ordentligt løft i denne region, som også 
omfatter Kina.

– I løbet af anden halvdel af 2012 skal 
vi lancere både trykte og digitale medier 
for de regionale markeder i Asien, og som 
base har vi vores SecurityUserkoncept, 
men denne gang tilpasset til kinesisk, 
både i form og i sprog. Fokus er initialt på 
Taiwan, også selv om vi længere fremme 
håber på at kunne lancere produkter til 
det kinesiske marked, forklarer Lennart 
Alexandrie.
Slutkundekoncept
SecurityUser tog sit første skridt i 2004, 
hvor det svenske marked fik websitet 

SecurityUser.com. Det var det første 
slutkundefokuserede AR Mediaprodukt. 
Næste skridt blev taget i 2008, hvor den 
danske website og den trykte avis Secu
rityUser.dk gik i luften. 

– Det var resultatet af et samarbejde 
med SikkerhedsBranchen, som vi stadig 
har et godt samarbejde med, fortæller 
Lennart Alexandrie.

Eftersom den danske avis blev så vel 
modtaget, blev der også introduceret en 
trykt svensk udgave. Dette er blevet fulgt 
op af et par svenske SecurityUserbran
dede konferencer samt det kommende 
messearrangement SecurityUser Expo 
i Danmark.

– Events er blevet en stadig vigtigere 
del af vores aktiviteter. Vi har arrangeret 
Sectech i Sverige, Danmark og Norge 
siden 2001 (sammen med messecentret 
Stockholmsmässan), og vi håber, at Secu
rityUserarrangementerne vil blive mindst 
lige så succesfulde. 
Nye græsgange
Satsningen på SecurityUser har de seneste 
år været i fokus for AR Media og lå også 
bag beslutningen om at etablere et kontor 
syd for København i foråret. 

– Med website, avis og en sikkerheds
messe er Danmark et pilotmarked for 
SecurityUserkonceptet i Norden. Lokal 
tilstedeværelse er nødvendig for at kunne 
fortsætte den positive udvikling. 

Lennart Alexandrie ser forsøget med at 
bevæge sig ind på det taiwanesiske mar
ked med SecurityUserkonceptet næste år 
som en stor udfordring og en god test op 
til en kommende Kinalancering. 

– Det er altid spændende at finde nye 
græsgange, slutter han.

Inden for sikringsbranchen er der i hele verden kun få specialiserede  
medievirksomheder, der er så veletablerede som AR Media International.  
Siden starten i 1990 har forlaget – med hovedkontor i Stockholm  
– indtaget en førende position både i Norden og i Europa.

– De er vores hovedmarkeder. Men vi har også til hensigt at  
etablere os med lokale produkter i Asien med start til næste år,  
siger Lennart Alexandrie, adm.dir. for AR Media International.

AR Media International ekspanderer 

Norden og Asien i fokus 
– SecurityUser-konceptet lanceres i Taiwan og Kina
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Lennart Alexandrie ser forsøget med at 
bevæge sig ind på det taiwanesiske marked 
med SecurityUser-konceptet næste år som 
en stor udfordring og en god test op til en 
kommende Kina-lancering.

SecurityUser Expo 19. – 20. september I gratis adgangskort I www.securityuserexpo.com SecurityUser Expo 19. – 20. september I gratis adgangskort I www.securityuserexpo.com 19

Vil du højne sikkerhedsniveauet i din virksomhed?
På SecurityWorldHotel.com finder du links til markedets sikkerhedsleverandører:

Active Communication
Dagnæsalle 92 
8700 Horsens, Denmark
Tel: +45 75 64 33 99, Fax: +45 69 80 42 22
info@comserver.net 
activecommunication.dk

Acumen Intercontinental  
Corporation 
6F, No. 2073, Sec. 3, Beisin Rd.
Sindian City
231 43 Taipei, Taiwan
Tel: +8862 89132233, Fax: +8862 89132255
sales@acumenin.com
www.acumenin.com

ADI-ALARMSYSTEM A/S
Baldershøj 1315
2635 Ishøj, Denmark
Tel: 43 24 56 00, Fax: 43 24 56 01
info.dk@adiglobal.com
www.adialarmsystem.dk

ADT A/S
Ringager 2A
DK2605 Brøndby, Denmark
Tel: +45 70 80 70 00, Fax: +45 70 80 70 01
adt.dk@tycoint.com
www.adtnordic.com 

Alux A/S
Holmbladsvej 46
8600 Silkeborg, Denmark
Tel: +45 70 26 21 40, Fax: +45 70 26 29 94
alux@alux.dk
www.alux.dk

AR Media International AB
Västberga alle 32
SE126 30 Hägersten, Sweden
Tel: +46 8 556 306 80, Fax: +46 8 19 10 11
info@armedia.se
www.armedia.se

Aras Security A/S
Linde Allé 16, 2720 Vanløse, Denmark
Tel: +45 7027 4090, Fax: +45 7027 4091
info@arasgroup.com
www.arasgroup.com

Bli medlem idag!

www.asis.se

S W E D E N

Världens 
största 

nätVerk för 
ledare inom 

säkerhet!

ASIS International
1625 Prince Street
Alexandria, Virginia 223142818, USA
Tel: +1 703 519 6200, Fax: +1 703 519 6299
asis@asisonline.org
www.asisonline.org

ATEK Teknik A/S  
– AtekInfrastructure
Lykkegårdsvej 3
4000 Roskilde, Denmark
Tel: (+45) 44 92 44 00, Fax: (+45) 44 92 44 22
atek@atek.dk
www.atek.dk 

Axis Communications AB
Emdalavägen 14
223 69 Lund, Sweden
Tel: +46 46 272 1800 Fax: +46 46 13 61 30
salesse@axis.com
www.axis.com

Birepo ApS
Håndværkerbyen, Box 92
2670 Greve, Denmark
Tel: +45 43903733, Fax: +45 43903253
birepo@birepo.dk
www.birepo.dk

Bosch Security Systems A/S
Telegrafvej 1
DK2750 Ballerup, Denmark
Tel: +45 4489 8620, Fax: +45 4489 8630
dk.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.dk 

DETEKTOR International
Västberga Allé 32
S126 30 Hägersten, Sweden
Tel: +46 8 556 306 80, Fax: +46 8 19 10 11
info@armedia.se
www.detektor.com

DETEKTOR Scandinavia
Västberga Allé 32
SE126 30 Hägersten, Sweden
Tel: +46 8 556 306 80, Fax: +46 8 19 10 11
Email: info@armedia.se
Internet: www.detektor.com

Fatum AB
Solkraftsvägen 12
135 70 Stockholm, Sweden
Tel: +46 8798 18 60, Fax: +46 8798 18 69
info@fatum.se
www.fatumproducts.dk

HID Global Ireland Teoranta 
Pairc Tionscail na Tulaigh
Baile na hAbhann, Co. Galway, Ireland
Tel: 091 506903 
jkennedy@hidglobal.com 
www.hidglobal.com 

I.L. KortSystemer A/S
Tørringvej 15
DK2610 Rødovre, Denmark
Tel: +45 46 15 50 95, Fax: +45 46 15 50 96
ilkort@ilkort.dk
www.ilkort.dk

iDTEQ AS
Hagaløkkveien 13
N1383 ASKER, Norway
Tel: +47 66 988200, Fax: +47 66 988201
tor@idteq.com
      

iLOQ Scandinavia AB
Strandbergsgatan 61
112 51 Stockholm, Sweden
Tel: +46 8555 36 307, Fax: +46 8555 36 122
scandinavia@iloq.com
www.iloq.com 

Innovative Business Software A/S 
(IBS) 
Gammel Torv 8
1457 København K, Denmark
Tel: + 45 33 73 40 00, Fax: +45 33 73 40 01
info@innovative.dk
www.innovative.dk

Kidde Danmark A/S
Industriholmen 1719
2650 Hvidovre, Denmark
Tel: +45 3686 9600, Fax: +45 3686 9611
info@kiddedanmark.dk
www.kiddedanmark.dk

Lemvigh-Müller A/S
Teglholmsgade 25, 1. sal
2450 København, Denmark
Tel: +45 36 95 54 00, Fax: +45 36 95 54 86 
aso@lemu.dk
www.lemu.dk/aso 

Milestone A/S
Banemarksvej 50 G
K2605 Brøndby, Denmark
Tel: +45 88 300 300, Fax: +45 88 300 301
info@milestonesys.com
www.milestonesys.com 

Mirasys Oy
Atomitie 5 C
FIN00370 Helsinki, Finland
Tel: +358 9 2533 3300, Fax: +358 9 2533 3330
sales@mirasys.com
www.mirasys.com 

MOBOTIX AG
Kaiserstrasse
D67722 Winnweiler, Germany
Tel: +49 (6302) 98160 
Fax: +49 (6302) 9816190
info@mobotix.com, 
www.mobotix.com

NetDesign A/S
Hørmarken 2
3520 Farum, Denmark
Tel: +45 4435 8000
jhj@netdesign.dk
www.netdesign.dk

Niscayah A/S
Smedeland 15
2600 Glostrup, Denmark
Tel: +45 70 23 49 49, Fax: +45 43 25 55 50
Jan.Garst@Niscayah.dk
www.niscayah.dk

Nyx Security AB
Box 159
771 30 Ludvika, Sweden
Tel: 077142 42 00, Fax: 077142 42 20
info@nyx.se
www.nyx.se

OPAX
Balders Alle 2
2050 Jessheim, Norway
Tel: +47 416 54 000
info@opax.com
www.opax.com 

PAS Card A/S
Sluseholmen 24
2450 København SV, Denmark
Tel: +45 72 40 65 60, Fax: +45 72 40 65 61
ordre@pascard.se
www.pascard.se

Pelco by Schneider Electric
Hørkær 12B
Herlev, Denmark
Tel: +45 88 20 42 42, Fax: +45 80 20 40 65
jon.jorundsson@pelco.com
www.pelco.com

Petersen-Bach A/S
Engholm Parkvej 6
3450 Allerød, Denmark
Tel: 70 15 46 00, Fax: 70 15 46 01
pb@pb.dk
www.pb.dk

Pixim, Inc.
1395 Charleston Road
Mountain View, CA 94043, USA
Tel: +16506051107, Fax: +16509340565 
sales@pixim.com 
www.pixim.com

Pro-sec ApS
Yderholmvej 59 
DK4623 Lille Skensved, Denmark
Tel: +45 56 13 06 30, Fax: +45 56 16 02 98 
sales@prosec.dk
www.prosec.dk

Protect A/S
Jegstrupvej 30
DK8361 Hasselager, Denmark
Tel: +45 86 72 18 81, Fax: +45 86 72 18 82
Info@Protect.dk
www.protect.dk

Raytec Limited 
Unit 3, Wansbeck Business Park
Rotary Parkway, Ashington
Northumberland NE63 8QW, UK
Tel: +44 (0) 1670 520 055, 
Fax: +44 (0) 1670 528 447
sales@rayteccctv.com
www.rayteccctv.com

SafeVision  
– a division of EET Nordic A/S
Bregnerødvej 144 D
3460 Birkerød, Denmark
Tel: +45 82 19 19, Fax: +45 82 16 09
cri@eet.dk
www.eet.dk

Salto Systems Nordic
Banegårdspladsen 1.1.17
4400 Kalundborg
Country: Denmark
Tel: +45 36 990 194, Fax: +45 78 775 115
info@saltosystems.dk
www.saltosystems.dk

SECTECH
Västberga Allé 32
S126 30 Hägersten, Sweden
Tel: +46 8 556 306 80, Fax: +46 8 19 10 11
info@sectech.nu
www.sectech.nu

SecurityUser Expo
Udviklingspark Øresund
Korskildelund 6
2670 Greve, Denmark
Tel: +45 3691 5353 
info@securityuserexpo.com
www.securityuserexpo.com

SeeTec AG
Cylindervägen 18, 8th floor
SE131 52 Nacka strand, Sweden
Tel: +46 (0) 708 93 23 00
thomas.fernstrom@seetec.eu
www.seetec.eu 

Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring

SikkerhedsBranchen
SIKKERHEDENS HUS
Jernholmen 12
2650 Hvidovre, Denmark
Tel: 36 49 40 80, Fax: 36 34 90 01 
info@sikkerhedsbranchen.dk 
www.sikkerhedsbranchen.dk

SmokeCloak Danmark
Agerhatten 25
DK  5220 Odense SØ, Denmark
Tel: +45 6473 1407
mip@smokecloak.dk
www.smokecloak.dk

Solar A/S
Industrivej Vest 39
6600 Vejen, Denmark
Tel: +45 76 96 12 00, Fax: +45 76 97 16 20
fcm@solar.dk
www.solar.dk

Sony Danmark
Industriparken 29
2750 Ballerup, Denmark
Tel: +45 4355 7000, Fax: +45 4355 7100
pro.sony@eu.sony.com
www.pro.sony.eu/videosecurity

SVEISTRUP
Abildgårdsparken 4
DK3460 Birkerød, Denmark
Tel: +45 45 81 70 00, Fax: +45 45 81 70 11
cctv@sveistrup.dk 
www.sveistrup.dk/video 

Teletec Connect A/S
Virkeholm 3B
2730 Herlev
Country: Denmark
Tel: +45 70 23 30 50, Fax: +45 69 80 45 56
info@teletec.dk
www.teletec.dk

TKH Security Solutions Nordic
Industriparken 16
2750 Ballerup, Denmark
Tel: 70 20 36 63, Fax: 44 342 343
th@tkhsecurity.dk
www.tkhsecurity.dk

UTC Fire & Security Danmark A/S
Husby Allé 15 A
DK2630 Taastrup, Denmark
Tel: +45 43 52 90 05, Fax: +45 43 52 30 07
denmark@fs.utc.com
www.utcfssecurityproducts.dk

Vitani A/S
Vognmagervej 14
8800 Viborg, Denmark
Tel: +45 70 26 19 26, Fax: +45 86 60 19 26
rp@vitani.dk 
www.vitani.dk

Zhejiang Dahua Tec hnology Co., Ltd.
No.1187, Bin An Road,
Binjiang District, Hangzhou, China
Tel: +8657187688883 
Fax: +8657187688815
overseas@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com



20

Vi jonglerer med ALLE
de produkter, du skal bruge...

Mød os på SecurityUser Expo | stand C14 | den 19-21. september 2011 | TAP1 Carlsberg

Brandalarmanlæg • Brandvarslingsanlæg • ABDL-anlæg • Talevarsling
Aspirationssystemer • Tyverialarmanlæg • Integrerede systemer

Trådløse systemer • Overfaldsalarmer • Adgangskontrol • Porttelefonanlæg
Video-overvågning • Perimetersikring

Du behøver kun at handle ét sted

www.adiglobal.com/dkTel: +45 43 24 56 00

Vi ses på
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