Adgang, overvågning, styring, kontrol, automatisering,
alarmering, samt statistik og information om alle hændelser

Trådløse teknologier kommer buldrende
Din bygning skal være sund - og
helst forblive sund
Kontorer, lagerbygninger, produktionsmiljøer,
udstillingslokaler, butikker, bygninger til underholdning. Bygninger skal fungere til deres formål. Vi putter ting og mennesker i dem. Funktioner og miljø skal passe med brugen af
dem.

Det og de der er i bygningen skal vi passe på.
Maskiner og anlæg er dyrt - og uhensigtsmæssigt når det ikke fungerer som det skal.
Mennesker der mistrives i bygningens indeklima, bliver trætte eller syge. Vi kan ikke reparere maskinerne og vi kan ikke helbrede
menneskerne….
…. MEN VI KAN FORTÆLLE NÅR NOGET IKKE ER
SOM DET SKAL VÆRE OG DOKUMENTERE
HVORNÅR DET GIK GALT.

Ved du hvem du lukker ind?

Den sikreste måde at passe på
indholdet af en bygning, er at
vide hvem der kommer hvor i
bygningen og hvornår
Vi kan selvfølgelig levere et totalt adgangskontrolsystem. Vi er dog klar over, at dele af
dine bygninger nok allerede er sikret. Men lad
os gå lidt i detaljen her. Har din virksomhed et
eller flere serverrum, er disse måske allerede
sikrede.
Mange IT installationer har imidlertid også tekniske knudepunkter forskellige steder i bygningen. Er adgangen til disse også sikrede? Hvad
med andre nødvendige tekniske installationer? Er der fri adgang til disse?
Vi leverer gerne disse mindre, men målrettede sikringsløsninger, til de steder hvor virksomhedens primære adgangskontrolsystem ikke
rækker.

Vi kan bl.a. levere fjernbetjent adgangskontrol
til bygninger der ikke ligger i forbindelse med
virksomheden, f.eks. lagerbygninger, byggepladser, containere, værktøjsskure m.m. Disse
løsninger er bygget op omkring forskellige
trådløse teknologier, afhængig af de muligheder der findes på stedet. De trådløse sikringsenheder, vil derfor også kunne benyttes til mobile moduler, eller køretøjer.

Lad aldrig systemer til adgangskontrol og tyverialarmer
være cloud løsninger
Systemer til sikring af din bygning bør bo i din
bygning. Det burde være logik, men faktisk er
mange løsninger baserede på at information
verificeres af leverandøren. Et større dansk udbyder af sikringsløsninger har i 2018 haft et
landsdækkende nedbrud, der betød at tyverialarmer ikke kunne betjenes med mobil app.

Ting og mennesker har begge ret
til et ordentligt miljø
Husker du din skoletid?
Indeklima er andet end varmefri
Vi holdt maskiner kolde før vi begyndte at holde hovedet koldt. IT udstyret har i mange år
haft første prioritet, når det drejede sig om
temperaturregulering og overvågning. Vi leverer stadig sensorer til IT driftsmiljøer, for temperatur, fugt og vand er og bliver elektroniks
værste fjender.
I de senere år har indeklima i arbejds– og skolemiljøer fået større opmærksomhed. Høje
temperaturer forringer arbejdsresultaterne.
Det ved vi. Men i nyere tid har en ny trussel
indfundet sig. Den hedder CO2. Både visse
kontormaskiner og mennesker udleder CO2.
Høje niveauer giver virkeligt dårligt inde miljø.
Man har fundet dette område så vigtigt at
myndighederne ligefrem har udarbejdet retningslinjer for dette i arbejdsmiljøreglerne. Det
er et område man ikke må ignorere. Indeklima er også andet end CO2. Vi kan bla. Måle
for flygtige stoffer udåndingsluft og andre ikke
synlige partikler, der måske er mere skadelige
end CO2.

Indeklima er det nye fokusområde for
sundt arbejdsmiljø. Har du styr på det i
medarbejdernes kontormiljø?
Vi måler og fører statistik med niveauer. Det
betyder at det vi leverer også er et ledelsesværktøj til at bedømme i hvilke situationer
overskridelser foregår. Vi kan desuden automatisere hvis det ønskes, ved f.eks. at starte
ventilation, åbne vinduer o.l.

”Langt ude i skoven lå et lille hus”
Passer denne omskrivning af en gammel børnesang på én eller flere af din virksomheds bygninger?

Vi får virkelig mange henvendelser fra virksomheder og institutioner der har bygninger til
forskellige formål, som en medarbejder ikke
lige besøger hver dag. Lagerbygning? Red-

Hvad kan du udføre trådløst dér hel ude i
skoven?
Hvad kunne du tænke dig at gøre.?

Du kan måle
Vi kan måle en hvilken som helst tilstand. Temperatur, luftfugtighed, vandindtrængen/
lækage, strømforbrug, vandforbrug, indbrud
og hvad som helst du har behov for.

Du kan styre
Vi kan styre forskellige ting. Adgang til bygningen , tænde og slukke lys og diverse udstyr
og maskiner, starte og stoppe ventilationsanlæg, åbne og lukke vinduer og døre.

Du kan overvåge
skabsskur? Teknikhus? Døren går op - hvem
kommer ind? Er der værdier i bygningen? Eller
er det en bygning med diverse styrefunktioner
der helst skal virke?

Vi kan videoovervåge bygningen, starte en
videooptagelse hvis der sker noget og sende
optagelsen til dig så du kan se hvad der er
sket.

Fjerntliggende bygninger, containere, transportkøretøjer, eller andre lokaler hvor du ikke
har, eller har styr på et netværk, er lige noget
for os. Vi er nemlig løse på tråden i bogstavelig forstand. Vi har leveret løsninger baseret
på trådløse teknologier i over 20 år.

Manuel og automatisk

Vi passer på dine data
Selvom vi til de trådløse løsninger ofte benytter de tilgængelige trådløse kommunikationsteknologier, er slutpunkterne på dine data
altid under din kontrol. Kommunikationen foregår altid fra dit udstyr til dit udstyr. Og vi tillader kun registrerede betjeningsenheder at
sende og modtage informationen.

Alle funktioner kan automatiseres. Tænd lyset
når nogen får adgang. Regulér varmen på
forskellige tidspunkter, eller årstider. Tænd
pumpe ved vandindtrængen osv.

Fælles betjeningspanel
Alarms Manager er dit eget
web baserede betjeningspanel
Alarms Manager understøtter og håndterer
en lang liste af forskellige teknologier, både
kabel-, LAN- og trådløst baserede. Det mest
geniale ved Alarms Manager er, at alle understøttede teknologier kan blandes, ”tale”
sammen og deltage i fælles brugervisninger. I
Alarms Manager behandles trådløse sensorer
på samme måde som alle andre viste sensorer. Oprettede sensorer kan mærkes med tilhørende kategori som efterfølgende kan benyttes til at filtrere visninger. For overskuelighedens skyld, har vi inddelt Alarm´s Manager i
logiske menuer.

med tilhørende vagtplaner.
Analoge sensorer
Analoge sensorer en oversigt hvor alle variab-

le tilstande vises f.eks. Temperaturer, fugt,
vandstand, CO2 niveau osv. Status på tilstande kan logges og grafisk vises i værdier pr.
time over et døgn, pr. dag over en måned og
pr. måned over et år. Der kan oprettes alarmer, der udløses hvis en værdi overskrides og
alarmer følger et vagtskema.
Ping
Det er altid klogt at vide om alt virker som det
skal, også det der ikke er tilsluttet systemet direkte. Ping funktionen adresserer enhver IP
adresse på lokalnettet og internettet og alarmerer hvis der ikke er kontakt.
Videoovervåning

Digitale sensorer
Denne visning indeholder sensorer der viser
enten eller tilstande f.eks. Dør åben/lukket, lys
tændt/slukket, røg eller ikke røg osv. Desuden
vises tilstande på relæer. Disse kan endda betjenes hvis det ønskes. I visningen kan alarmer
defineres hvis en tilstand ændres. Alarmer
sendes til medlemmer af valgte alarmgrupper

Visuel overvågning med web kameraer kan
kombineres med de øvrige overvågning. Tilsluttede sensorer kan aktivere kameraoptagelser. Afhængig af kamera type, kan Zoom,
pan og tilt betjenes direkte fra overvågningen.
Adgangskontrol
Som option kan Alarms Manager kombineres
med et avanceret adgangskontrolsystem, der
er baseret på et af de mest udbredte og anerkendte systemer i verden, HID, der bl.a. ejer
Ruko/Assa Abloy, eller vores egen, billige,
fuldt integrerede adgangskontrolløsning.

Alarms Manager funktioner
Alarm grupper

Systemindstillinger

Alarms Manager har indbyggede vagtplaner,
der kan vælges på flere niveauer. Standard
er ugeplan grupper med 2 individuelle tidsangivelser pr. dag. Til denne type knyttes de enkelte sensorer til en vagtplan gruppe. En anden type vagtplan har et helt frit format som
f.eks. kan skrives i Excel. Her kan et vilkårligt
antal alarmmodtagere defineres. Systemet
udsender til den første på listen og svares ikke
indenfor et tidsinterval, eskaleres til den næste. Listen afsluttes med angivelse af katastrofealarmer, der aktiveres såfremt ingen alarmmodtagere svarer.

Alarms Manager grundsystem hedder HSYCO. Al information i Alarms Manager oprettes
i dette overordnede styresystem ifm. installationen. Hver sensortype har sit eget mini styresystem i HSYCO. Det betyde at det kun behø-

Alarms Manager understøtter et vilkårligt antal alarmmodtagere. Disse kan valgfri angives
til at modtage alarmer med email, SMS og/
eller Telegram Messenger notifikation. Alarmmodtagere kan let aktiveres/deaktiveres med
mobil web app, eller SMS. Som en ekstra sikker for at alarmer opdages, kan SMS alarmer
kombineres med et opkald til telefonen.
Alarmmodtagere kan gives mulighed for at
sende såkaldte gruppemeddelelser. Det betyder at en alarmmodtager kan sende en
SMS med navnet på én eller flere alarm grupper. Aktive alarmmodtagere i grupperne vil
modtage beskeden.
Log
Alarms Manager vedligeholder en hændelseslog. Denne kan sendes med email til vilkårlig modtager. Bagved systemet gemmes detaljerede logfiler med angivelse af enhver
ændring systemet har opdateret.
Værktøj
Indstillinger der ikke er en del af den daglige
betjening, ligger i en ”værktøjskasse”. Her kan
tekniske navne på sensorer omdøbes, forskellige parametre på de enkelte sensorer kan
ændres og der kan tilføjes trådløse SMS sensorer.

ver få information for at kunne udnytte al
funktionaliteten i en sensor. Det betyder også
at når en sensor er oprettet i systemet, kan
dens data straks læses og udnyttes af en hvilken som helst anden sensor eller styrefunktion.
HSYCO kan altså benyttes til at binde forskellige systemer sammen til et system, når brugeren ser sensor data i Alarms Manager. HSYCO
understøtter over 100 forskellige fabrikater/
systemer/teknologier/standarder.
Konklusion
HSYCO/Alarms Manager er fremtidens system
til overvågning, styring og kontrol til næsten
enhver type opgave, uanset kompleksiteten.
Systemet udbygges konstant og samtidigt
med introduktionen af nye teknologier. Vi har
installeret systemer med trådløse sensorer i
lang tid. Nu er også IoT systemerne Sigfox, Lora og MQTT understøttet. Ikke som erstatning
for de traditionelle sensorer, men som supplement med fuld sammensmeltning og bagud
kompatibilitet.

