“Kreativitet er evnen til at
løse problemer, som ikke kan
beskrives før de er løst”
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EL
SP-El-service anno 1975 af grundlagt Steen Pedersen. Sønnen Stig Pedersen, som i dag er direktør har videreført den
tradition- og kvalitetsrige virksomhed gennem årene med
målet om at blive din fortrukne leverandør indenfor alle typer
strømførende løsninger.
I 2009 foretog SP-EL et strategisk opkøb af virksomheden
SAFEGUARD som er first mover indenfor IP overvågningsteknologi og alarm.

Vores totalkoncept omfatter rådgivning, installation og service, og vi forhandler kun godkendte kvalitetsprodukter som
passer til din opgaveløsning.
Vores erfarne team med base i Herlev, København samt en
afdeling i Vejle, Jylland består af 10 dygtige montører som
alle er uddannet i håndværksfaget samt 1 arbejdsmand og 2
i kontor/administrationen som dagligt servicere vores kunder
over hele landet.

PRODUKT/YDELSER
IP – KAMERAOVERVÅGNING
I forbindelse med etablering af ny kameraovervågning vil man
i dag bruge såkaldt IP overvågning, og ikke den gamle analog standard. Fordelen ved IP overvågning er billedkvaliteten,
som man kan se det på
mobiltelefoner, jo flere megapixel
kameraet i telefonen har jo bedre billeder. Hvis man sammenligner analoge kamera med IP kamera har det bedste analoge
kamera en billedopløsning på 0,3 Megapixel mens det dårligste IP kamera har en billedopløsning på 1,3 Mpixel.
Opbygningen af netværket til IP-kammera er mere flexibel end
den gamle analoge teknik, hvilket betyder at har man en IP-installation så kan den udbygges i takt med behovet for flere kamera.
TÅGESIKRING
Safeguard tilbyder tågesikring som et supplement til vores video security sikring.
STOP TYVEN ......PÅ 20 SEKUNDER!
Hvad man ikke kan se kan man ikke stjæle. Vi har valgt at satse
på produkterne fra Fa. SmokeCloak, som leverer tågekanoner
i verdensklasse. Tågekanoner leveres i forskellige varianter, idet
kabinettet kan leveres i grå, kapaciteten på kanonen er forskellig afhængig af hvor stort område der skal dækkes.
MOBILT ANLÆG:
Kombinationen tågekanon, SMS-boks og PIR-føler danner et
mobilt og fleksibelt alarm-anlæg. Alarmen tilsluttes og frakobles via en simpel SMS besked. Brugeren får også SMS beskeder fra Tågekanonen v.indbrud og andre status meldinger.
FLEKSIBEL ANVENDELSE:
Der hvor det er umuligt at installere permanent tågesikring, er
SMS tågekanonen optimal til sikring imod indbrud/hærværk
f.eks. på byggepladser, midlertidige lagerlokaler, udstillinger
og skoler. Enhver tilstandsændring - f.eks. aktivering af tågekanonen, lav væske tilstand,sabotage i tågekanonen,netspændings udfald eller lav 12 V forsyning meddeles straks via
SMS- besked. Beskeder kan sendes til forskellige brugere.
EGEN ELLER EKSTERN VAGTCENTRAL
Ved alarm etableres kontakt via SMS, Alarmcentral
APP til Smartphone, tablets, Web
24/7 Access til kamera via mobile enheder

TEKNISK SERVICE:
Når Du har tegnet en service aftale, klarer vi evt. problemer i
henhold til aftalens indhold. Har Du ingen aftale tegnet klarer
vi også enhver opgave imod time betaling/materiale forbrug.
Vi tilpasser anlæggets størrelse,teknik og behov. v./Ny køb/
montering udregner vi på ønske hurtigt et fast pris tilbud på
åremål minimum 3 år. Med vores service afd. og servicepartnere på landsplan klarer vi hurtigst muligt enhver opgave effektivt.
ON-LINE KAMERA SERVICE:
Vi holder øje med dine kameraer, er de aktive, er de fokuseret,
rene og dækker de det de skal? Hvis ikke, får Du automatisk
en SMS eller opringning, hvor vi aftaler det videre forløb.
STAY A LIVE SERVICE:
Vi kan via service aftale ligeledes fjern-kontrollere ”helbredet”
på din DVR optager enhed. Er enheden tilsluttet internet kobler vi os med jævne mellemrum op til maskinen for kontrol af
alle funktioner. Med denne ydelse er tanken, at der sikres en
optimal drift ”oppetid”, idet vi adviseres om evt. kommende
problemer, som vi dermed kan håndtere i opløbet.
DØGN- TILKALDEVAGT 24/7
Overvågning og reparation indenfor 24 timer
t0QQFUJEQÌBMMFWPSFTBOMHHBSBOUFSFU 
t7FEISWSLLPOUBLUUJMGPSTJLSJOHTTFMTLBC
t&HOFTFSWJDFCJMFS
VAGTFIRMA (FYSISK)
Vi samarbejder med alle vagtfirmaer
SERVICEAFTALE
Få alle fordele på vores service aftale med fastpris så du kender din udgift hver måned pr. anlæg/installation
FINANSERING/LEASING/FORSIKRING:
Vi leverer små og store løsninger og kan i samarbejde med
leasingselskab eller bank tilbyde finansering på dit nuværende- eller nye anlæg.
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Installationer & referencer
DSB
Banedanmark
Shell
Plejecenter Gefion i Birkerød
Bone’s restaurenter (kæde)
Guldsmeden i Esbjerg
Hotel Maritime

Haarup Maskinfabrik
Risø
Opel (Nykøbing / Saxkøbing)
KAB Søndermarken
Bispebjerg Hospital
Scanlines
Avedøre Skole

Fredericia Real Skole
Hedeland Golfklub
Jyllingecenter
Ok Benzin
Ejerforeningen Edvard Thomsens vej
Holte Midtpunkt
Infoteria Lillebælt

Itella Logistics
Københavns Kirkegårde
MAN A/S Odense
Michaels jagt og fiskeri (Svendbord)
Odsherred Havne (Nykøbing SJ)
Søstrene Grene
Vognmand Poul Pedersen (Odense)

bDnordic.com

Shell Benzin stationer, Danmark
For Shell Danmark A/S har vi installeret IP- overvågning for
at sikre og dokumenterer tyveri fra stationen’s forretning
samt området ved tank standerne på numreplader mv.,
dette er afgørende for politiets efterforskning og opklaring
af en evt. forbrydelse. Overvågning har en stor præventiv
virkning, og skaber ligeledes tryghed for de ansatte.

Søndermarken Andelsboligforening, Frb. Kommune
Søndermarken har investeret i IP-kameraovervågning og
belysning i området da foreningen var voldsomt plaget af
hærværk, grafitti samt tyveri fra kælder og udendørsarealer. Efter installationen af kameraene er hærværk og grafitti
TUPQQFUPHUZWFSJGSBFKFOEPNNFOGBMEFUNFENFSF
FOE

DTU- Teknik
Risø har IP-kameraovervågning til brug for overvågning af
vindmølleparken for at kunne sikre sig, at at det bliver udført arbejde korrekt, og at driften samt service- og reperationsmedarbejder udfører arbejde på de rigtige møller.

Ewald Thomsens, København
Ewald Thomsens vej er en ejerforening hvor man var meget
plaget af hærværk og grafitti, dette er stort set ikke eksisterende efter installation af kamera i opgangene samt elevatorene i ejendommen. Efter installationen af IP-kamera
PWFSWÌHOJOHFSISWSL HSBmUUJPHUZWFSJTUPQQFUGSB
ejendommen, og beboerne er blevet meget mere trygge.

SP-EL A/S
Tornerosevej 127b
2730 Herlev

Tlf.: 70 22 12 44
E-mail: stig@sp-el.dk
www.sp-el.dk

