ZEPPELIN RENTAL &
SMARTGUARD
SAMMEN SIKRER VI DIN
ARBEJDSPLADS

ZEPPELIN RENTAL OG SMARTGUARD
- ET STÆRKT SAMARBEJDE
Vi har lavet et nyt tiltag for at gøre dine arbejdsgange endnu lettere, når du skal i gang
med dit byggeprojekt.
Du kan nu få en samlet løsning med leje af bygge- og entreprenørmaskiner af højeste
kvalitet, kombineret med et professionelt overvågningssystem.
Selve overvågningssystemet består af en 6 – 9 m høj Cube med påmonteret kamera med
IR-lys, højtalere til anråb og LED-lys. Cuben afdækker et område på 15 x 15 m. Løsningen
kan dog skræddersyes til netop dit byggeprojekt, hvad enten det er tilstrækkeligt med
de 15 x 15 m eller det skal dække en hel byggeplads.
Når du vælger en sikringsløsning med kameraer, er det muligt at anråbe ubudne gæster og
dermed standse ulykken, inden den indtræffer. Alle kameraer aktiveres via alarmsystemet
og betjenes derefter på rigspolitigodkendt kontrolcentral af autoriseret personale.
Det gør, at du ikke behøver at bekymre dig om, hvorvidt dit udstyr stadig står intakt på
pladsen, når du møder ind næste morgen. Dermed sikrer du fremdriften i dit byggeprojekt
og undgår unødige forsinkelser og ærgerlige udgifter.

OM SMARTGUARD
SmartGuard er landsdækkende specialister
inden for udlejning af temporære, proaktive og
værdiskabende sikringsløsninger. Løsningerne
dækker områderne inden for alarm, brand, adgangskontrol, Tv-overvågning og tekniske
alarmer, samt vagtydelser. Herudover leverer SmartGuard professionel og vidensbaseret
sikkerhedsrådgivning med udgangspunkt i den enkelte kundes behov.
Fokusområder og kernekompetencer er sikring af byggepladser, nybyggeri, ombygninger,
stilladser, skoler, lagre, events og meget mere. Fælles for alle løsninger er, at de monitoreres og driftsovervåges fra en service- og døgnbemandet kontrolcentral, som er Rigspolitigodkendt, for at sikre drift, funktionalitet og proaktiv sikring.
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ALARMANLÆG
Med et alarmanlæg fra SmartGuard med 24 t. overvågning
bliver ubudne gæster opdaget, inden de når at begå indbrud,
tyveri, gøre skade på materiel og bygninger eller selv kommer
til skade. Alle alarmer sendes direkte til en rigspolitigodkendt
kontrolcentral, hvor de straks behandles af en operatør med
mange års erfaring og ekspertise. Alle hændelser logges og kan
efterfølgende bruges som dokumentation for virksomheden,
underleverandører, hos forsikringsselskaber eller andre, der kan
have nytte af lograpporten.

ALARMANLÆG OG TV-OVERVÅGNING
Du kan integrere alarmsystemet med tv-overvågning samt personligt anråb af de ubudne
gæster. Dermed får du billede og videomateriale af hændelsen. Alarmudkald og politi
rekvireres alt afhængigt af hændelsens omfang.

DINE FORDELE VED AT LEJE ET ALARMANLÆG
Du kan få tilpasset en sikringsløsning der passer nøjagtigt til dine behov og som let kan
op- eller nedskalleres hvis dit behov ændres. Med et SmartGuard alarmanlæg får du
overvågning 24/7, 365 dage om året. Vi kommer på et servicebesøg en gang om måneden,
hvor vi laver en servicerapport og en rapport på sikringsniveauet.

ER DER FEJL ELLER NEDBRUD PÅ DIT EKSISTERENDE ANLÆG?
Er der af en eller anden årsag fejl eller nedbrud på dit alarmanlæg, rykker vi hurtigt ud
med et alternativt sikringssystem, som virker med det samme, så du er dækket fra første
dag af nedbruddet.

DU FÅR DEN RETTE EKSPERTISE
Vores erfarne teknikere og eksperter rådgiver dig, placerer, installerer og integrerer dit
sikringssystem for dig, så du er garanteret den bedste kvalitet.
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TV OVERVÅGNING
Vi kan tilbyde dig et set-up, hvor mennesker og teknik i samspil
giver markedets bedste sikring. Når du vælger en sikringsløsning
med kameraer, er det muligt at anråbe ubudne gæster og dermed
standse ulykken, inden den indtræffer. Alle kameraer aktiveres
via alarmsystemet og betjenes derefter på rigspolitigodkendt
kontrolcentral af autoriseret personale.
Dermed sikrer man optimalt bevismateriale og foretager den nødvendige reaktion på
hver enkelt hændelse. TV-overvågning kan i dagtimerne anvendes til f.eks.
dokumentation af alle hændelser, herunder vareleverancer, skader på materiel
eller personer m.v.

STYRBARE KAMERAER OG ALARMINTEGRATION
Alle kameraer er styrbare og har mere end 20 gange zoom.
Derudover har alle kameraer indbygget IR-lys, hvilket gør det
muligt at se i mørke. Vores integration med alarmen sikrer, at
kameraer kan dokumentere en igangværende hændelse, da
kameraerne på baggrund af signal fra en sensor drejer hen i
det aktiverede område. Fordelen med denne løsning er, at vi
med færre kameraer kan dække et meget større område, vi
har “øjne i nakken”, og kan samtidigt operere, selvom
strømmen saboteres.

EN SAMLET LØSNING
Du får en samlet løsning, hvor vi både projekterer, installerer og evt. integrerer
kameraerne til vores alarmsystem. Alle opgaver projekteres individuelt, så du får den
bedste kvalitet. Vores løsning overholder naturligvis lovgivningen ift. lagrede optagelser
og GDPR.
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GODKENDT AF RIGSPOLITIET
Reaktion er det vigtigste element i en sikringsløsning. Uden
denne er det hele værdiløst. Vi har styr på hele processen fra den
tekniske alarmløsning til alarmbehandling med evt. monitorering
og efterfølgende reaktion med anråb og respons.
Få lige præcis den vagtservice, du har brug for:
•
•
•
•
•

Remote monitorering
Runderingsvagt
Tilsyn
Fast vagt
Alarmpatrulje

VAGTER MED LOKALT KENDSKAB
Alle vagter har detaljeret kendskab til dit lokalområde og dit
sikrings-set-up, og kan til hver en tid indhente yderligere information fra den bemandede kontrol- og servicecentral døgnet
rundt.

SAMSPIL MELLEM MENNESKER OG TEKNIK
SIKRER DIG DEN BEDSTE LØSNING
Vagterne får detaljeret information om den enkelte alarm fra
kontrolcentralen, inden de kommer frem til området, og kan
dermed reagere hurtigt og præcist på den enkelte hændelse.
Sidst men ikke mindst kan vagten være med til at rapportere
omkring, hvorvidt alle forudsætninger for morgendagens
arbejde er optimale.
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SIKKERHED UD OVER DET SÆDVANLIGE
SIKRING OG SIKKERHED SER PÅ OVERFLADEN ENS UD, MEN
KIGGER MAN NÆRMERE, ER DER VÆSENTLIGE FORSKELLE.
TV-overvågning er et stærkt værktøj. Det leverer billeder her og nu, og kan samtidigt
levere historisk dokumentation. Det kan spare en for en masse arbejde og afklare mange
spørgsmål. Det kan optage udelukkende ud fra bevægelser eller optage 24/7. Det giver
mange billeder, hvilket jo er godt, når man skal bruge det historisk. Ulempen ved udelukkende at bruge kameraer er, at de har det med at generere mange utilsigtede alarmer.
Alarmsystemer er gode til at detektere specifikke ting eller områder. De kan tilpasses de
miljøer, de etableres i og på den måde sikre et minimalt antal fejl eller utilsigtede alarmer.
Kontrolcentralen binder det hele sammen. Uden reaktion er der ingen aktion. Her sidder
der uddannet personale, der 24 timer i døgnet er fokuseret på at håndtere og reagere på
alle indkomne alarmer, hvad enten det er fra kameraer eller detektorer. Ulempen med
detektorer er, at de ikke kan verificeres, og kræver derfor en lokal verifikation, for at man
kan konstatere hvorvidt en alarm er reel eller ej.

ET SYSTEM, DER SIKRER DIN
ARBEJDSPLADS
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KONTROLCENTRAL
Alarmbehandling
Videoverifikation
Anråb
Alarmpatrulje
Logføring

ALARMSYSTEM

TV-OVERVÅGNING

Detektering
Inde- og ude
Trådløst
Fleksibelt
Skalerbart

Live transmission
Optagelser 30 dage
Dokumentation
Kvalitetssikring
Højtalere til anråb

Hos SmartGuard har vi valgt at kombinere disse to typer af sikring for at opnå det bedste
fra begge verdener. Det betyder at vi har:
•
•
•
•
•

Gode billeder
Historiske data
Et meget lavt antal utilsigtede alarmer
Høj detektering af reelle alarmer
En kontrolcentral, der har tid, mulighed og fokus på hver enkelt alarm, når den
skal håndteres.

Med andre ord, når samspillet mellem teknik og mennesker udnyttes til fulde, opnås der
en synergi, hvor den totale værdi øges. Dette gavner din bundlinje, for det dyreste i sikring
og sikkerhed er ikke selve udgiften til løsningen, men udgiften til reetablering, genanskaffelse og den mistede arbejdstid, indtil forretningen er oppe at køre igen.
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HVEM ER VI
Zeppelin Rental har tyske rødder og er allerede en stor spiller på det europæiske
marked.
I december 2020 startede vi op på det danske marked med et yderst erfarent og
kompetent dansk team. Med masser af erfaring fra Europa i bagagen vil vi levere en
ekstraordinær god service til alle vores kunder på det danske marked.
Zeppelin Rental er tæt forbundet med Caterpillar, og vi er derfor stærke på det
tunge anlægsgrej, men vi kan meget mere end det. Vi tilbyder således et fuldt
sortiment af maskiner til byggebranchen – store som små.
Vi lytter til dig. Har du ønsker, der ikke fremgår af sortimentet i vores prislister, skal du
bare give os et kald. Vi strækker os langt for at finde den rette løsning til dig.

KONTAKT OS
📞	

7211 2900



info-rental.dk@zeppelin.com

zeppelin-rental.dk

