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ÖRYGGISÞJÓNUSTUR
&KERFI
Kynningarblað Öryggismyndavélar, öryggisráðgjöf,
neyðarþjónustur, vöktunar- og hússtjórnunarkerfi og góð ráð.

Fullkominn eftirlitsbúnaður
Vörn öryggiskerfi selur fullkomnar öryggismyndavélalausnir sem eru sérsniðnar að ólíkum þörfum hvers og eins. Fyrirtækið þjónustar íbúða- og
sumarbústaðaeigendur og fjölda fyrirtækja sem hafa nýtt sér vörur þess með góðum árangri.
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örn öryggiskerfi sérhæfir
sig í sölu á öryggismyndavélalausnum f yrir f yrirtæki, heimili og sumarbústaði.
Fyrirtækið kappkostar við að bjóða
helstu tækninýjungar á því sviði á
hagstæðu verði og heildarpakka
sniðna að þörfum hvers og eins.
„Við erum lítið fyrirtæki sem
hefur verið í stöðugum vexti frá
stofnun árið 2007. Lítil yfirbygging og hagstæðir samningar hafa
frá byrjun tryggt viðskiptavinum
okkar hágæða vöru á sanngjörnu
verði og hefur sú stefna borið
góðan árangur þar sem nú eru yfir
500 fyrirtæki stór og smá í viðskiptum við Vörn.“
Þannig lýsir eigandinn og stofnandinn, Jón Hermannsson, stefnu
Varnar. Að hans sögn má skipta
starfseminni niður í þrjú svið eftir
þörfum viðskiptavina, það er að
segja heimili, sumarbústaði og
fyrirtæki sem eru stærsti hópurinn.

Fyrirtækjalausnir
„Við bjóðum fyrirtækjum upp á
fjórar ólíkar gerðir heildarpakka
sem byggja á fullkomnu myndavélakerfi. Allt er innifalið í pakkanum, þar á meðal myndavélar með
innfrarauðum geisla, tölva, harður
diskur og skjár sem er sérhannaður
fyrir eftirlitsmyndavélar. Svo eru
myndavélarnar búnar hreyfiskynjara sem geta sent boð ef hreyfingar verður vart á óæskilegum tíma,
til dæmis utan opnunartíma, og
geta þannig nýst sem öryggiskerfi.
Helsti mismunurinn á
milli pakka felst síðan
í fjölda myndavéla þar
sem velja má milli 4, 8,
16 og 32 véla. Vörn er
afar stolt af frábæru
starfsfólki sem sjá
um uppsetningar og
tækni vinnu.“
Jón seg i r þessa

Lítil yfirbygging og hagstæðir samningar hafa frá byrjun tryggt viðskiptavinum okkar hágæða vöru á sanngjörnu verði og hefur sú stefna borið góðan árangur þar sem nú eru yfir
MYND/ANTON
500 fyrirtæki stór og smá í viðskiptum við Vörn,“ segir Jónas Hermannsson hjá Vörn.

heildar pakka hafa nýst f yrirtækjum vel gegnum tíðina. „Til
að mynda stórum fyrirtækjum
sem eru með dreifðan rekstur úti um allt
land. Þá eru þau með
myndavélar á hverjum
stað og geta þannig
fylgst með þeim öllum
úr einni „móðurstöð“,“
bendir hann á.
Ýmis fylgibúnaður býðst og nefnir Jón
snúningsvélar í því

samhengi. „Þær eru búnar stillanlegum ljósabúnaði, geta snúið
hvert sem er og „súmað“ inn á hluti
í mikilli fjarlægð,“ útskýrir hann
og segir slíkar vélar hafa nýst vel í
matvælaiðnaðinum. „Þar hafa þær
verið notaðar til dæmis við gæðaeftirlit í fiskvinnslum. Þannig geta
forsvarsmenn fyrirtækja komið
auga á mistök í ferlinu.“

Heimahús og sumarbústaðir
Jón segir Vörn bjóða svipaða pakka
fyrir heimahús. „Þetta eru kerfi

sem eru einföld í uppsetningu
þar sem velja má milli 4, 8 og 16
myndavéla. Vélarnar eru búnar
hreyfisk ynjara sem
geta sent smsskeyti eða tölvupóst til viðkomandi
vegna óæskilegrar
hreyfingar og sendir mms mynd af atburðinum en kerfið geymir upptökur í
einn og hálfan mánuð,“ lýsir hann.
Vörn er líka með sérsniðna
pakka fyrir sumarbústaði. „Þetta

er t veggja véla
pakki og lítil tölva
sem hægt er að tengjast heiman frá sér.
Þær eru búnar hreyfiskynjara sem senda
tölvupóst og sms-skeyti
ef óæskileg hreyfing greinist
í grennd við bústaðinn,“ segir
Jón og hvetur sem flesta að kynna
sér betur Vörn. Upplýsingar megi
nálgast á heimasíðunni vorn.is.
Þær séu líka veittar í síma 561 5600
og 896 4630.

vorn@vorn.is | www.vorn.is | Sími 562-6559
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Óháð öryggisráðgjöf í aldarfjórðung
V
Víðtæka sérfræðiþekkingu á öryggismálum er að finna hjá verkfræðistofunni VSI.

SI öryggishönnun & ráðgjöf er verkfræðistofa sem
býður upp á sérhæfða og
óháða ráðgjöf um öryggismál í
víðum skilningi, allt frá hönnun
öryggisbúnaðar til uppfræðslu og
námskeiða um hvers kyns öryggismál fyrir stjórnendur og starfsfólk stofnana og fyrirtækja. Brunahönnun bygginga og vinnuvernd
hefur einnig verið stór þáttur í
þjónustu fyrirtækisins. VSI selur
ekki öryggiskerfi eða önnur tæki
heldur aðeins ráðgjöf og þekkingu.
Starfsmenn VSI hafa áralanga
reynslu af hönnun brunavarna og
veita fyrirtækjum m.a. ráðgjöf um
hvernig mæta megi kröfum yfirvalda um úrbætur í eldvarnamálum. Ávallt er horft til þess að finna
sem hagkvæmastar lausnir til að
koma þeim málum í réttan farveg.
VSI aðstoðar einnig fyrirtæki við að
koma sér upp innri eftirlitskerfum
brunavarna, bæta þær brunavarnir sem fjárfest hefur verið í og efla
samskipti við brunavarnayfirvöld.
En ótal þættir hafa áhrif á öryggi
í nútímasamfélagi og hætturnar
breytast með samfélagsgerðinni.
Auk brunavarna veitir VSI m.a.
ráðgjöf um innbrotavarnir, varnir gegn ógnandi hegðun, svikum,
rýrnun hjá fyrirtækjum, starfsmannaþjófnaði og svo mætti lengi
telja. Fyrirtækið býður einnig upp
á verkefnastjórnun og reglubundnar öryggisúttektir auk rekstrartæknilegra úttekta á öryggismálum

fyrirtækja og stofnana. Einkunnarorð VSI eru lýsandi fyrir áherslur
og þjónustu fyrirtækisins en þau
eru: vitund, varnir og viðbrögð.

Vitund
Jakob Kristjánsson, framkvæmdastjóri VSI, segir almenna öryggisvitund ákaflega mikilvæga. „Við
leggjum mikla áherslu á að fólk
sé meðvitað um hættur og veikleika í öryggismálum fyrirtækja
sinna. Vita þarf hvers konar aðstæður geti komið upp og hvað beri
að forðast, hvort sem það snýr að
eldvörnum, vinnuvernd eða öðru.
Þetta er í raun nauðsynleg forsenda
þess að öryggisbúnaður virki sem
skyldi. Þá þarf að kunna vel á alla
verkferla og einstaklingar verða
að vera meðvitaðir um sitt hlutverk og ábyrgð. Séu þættir í ólagi
geta búnaðarkerfi skapað falska
öryggiskennd.“

Varnir
Hönnun öryggisbúnaðar er í öllum
tilfellum sérsniðin að þörfum viðskiptavina. Hún tekur mið af eðli
starfseminnar, húsnæði og ytra
umhverfi. Skipulag starfsrýmis
getur skipt sköpum í þessu efni.
Stundum er þörf á því að endurinnrétta eldra húsnæði út frá öryggissjónarmiðum og þá ber að
hafa hugfast að öryggishættur
breytast í takt við samfélagsþróun.
„Við greinum raunverulegar
þarfir viðskiptavina okkar og

Brunaúttektir

Brunakerfi

Jakob Kristjánsson, framkvæmdastjóri VSI, segir almenna öryggisvitund ákaflega mikilvæga.

hönnum heildstæðar lausnir út frá
þeirri greiningu. Við metum hvers
konar öryggisbúnaður eða þjónusta eru viðeigandi í hverju tilfelli
fyrir sig og hvernig best sé að hátta
uppsetningu þeirra. Þjónustan er
svo gjarnan boðin út til aðila sem
sérhæfa sig í öryggisbúnaði eða
vöktun. Okkar sérsvið er alhliða
þekking á öryggismálum, greining
og hönnun lausna og hjá VSI starfar vel menntað starfsfólk með mjög
langa og mikla praktíska reynslu í
öryggismálum,“ segir Jakob.

Hann segir ennfremur að rétt
greining og markviss útfærsla séu
forsendur skilvirkni og hagkvæmni
í öryggismálum. Þegar þetta tvennt
fari saman megi fá yfirsýn yfir
kostnað og hámarka öryggi á sem
hagkvæmastan hátt.

Viðbrögð
Nauðsynlegt er að viðbrögð við aðsteðjandi vá séu rétt. VSI hannar
sérsniðnar viðbragðs- og rýmingaráætlanir fyrir ólíkar aðstæður
og skipuleggur æfingar þar að

MYND/ANTON

lútandi. Fyrirtækið býður upp á
fjölbreytt námskeið um öryggismál og rétt viðbrögð. „Þegar hættuástand skapast er fyrir öllu að geta
brugðist hratt og umfram allt
rétt við. Þetta helst raunverulega
allt í hendur. Skilningur á mögulegum hættum, forvarnir, þekking
á verkferlum og öryggisbúnaði og
loks hæfni til þess að bregðast við
hættuástandi. Það er brýnt að nálgast öryggismál heildstætt, af festu
og alvöru og forðast falskt öryggi,“
segir Jakob.

Neyðarljós

Aðgangsstýringar

Leikkonan Jodie Foster lék í kvikmyndinni Panic Room í leikstjórn Davids Fincher
árið 2002. Þar fer Foster með hlutverk konu sem nær að forða sér og dóttur sinni
undan innbrotsþjófum inn í öryggisherbergi af fullkomnustu gerð.

ÖRYGGISHERBERGI
Eftirlitsmyndavélar

Innbrotakerfi

Vöruverndarhlið

Öryggisgæsla

www.115.is • sími: 5 115 115

Æ fleiri láta nú innrétta á heimilum sínum sérstök öryggisherbergi sem
innbrotsþjófar og aðrar boðflennur komast ekki inn í af ótta við að þeir
kunni að vinna húsráðendum mein. Enda þykja slík herbergi fyrir löngu
hafa sannað notagildi sitt.
Danski teiknarinn Kurt Westergaard faldi sig þannig í öryggisherbergi
þegar öfgasinnaður múslimi braust inn á heimili hans. Sá vildi drepa
Westergaard með exi fyrir að hafa teiknað umdeilda mynd af spámanninum Múhameð sem Jyllands-Posten birti árið 2005. Skömmu síðar kom
lögreglan á staðinn, særði árásarmanninn og færði á bak við lás og slá.
Westergaard slapp því með skrekkinn.
Þegar óeirðir brutust út í Kaíró árið 2011 var árás gerð á ísraelska
sendiráðið. Starfsmenn sendiráðsins leituðu hælis í öryggisherbergi þar
sem stálhurð kom í veg fyrir að árásarmennirnir gætu unnið þeim mein.
Egypskir hermenn björguðu fólkinu og fluttu það ásamt fjölskyldum þess
frá Egyptalandi.
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Fjölbreyttar lausnir
Boðtækni ehf. að Kirkjulundi 17 í Garðabæ er framsækið tæknifyrirtæki sem sérhæfir sig
meðal annars í öryggis-, vöktunar- og hússtjórnunarkerfum ásamt hitaskráningum.

Vökulir nágrannar geta fælt frá óprúttna aðila sem ætla sér að brjótast inn.

VAKANDI AUGA NÁGRANNANNA
Þegar farið er að heiman til lengri tíma og húsnæði stendur autt
dögum saman er alltaf hætta á að óprúttnir brjótist inn. Margir grípa
til þess ráðs að láta ljós loga í íbúðinni svo það líti út fyrir að einhver sé
heima eða fá einhvern til að gista. Eins er sniðugt að hafa íbúðaskipti
við aðra fjölskyldu þegar farið er í sumarfrí í nokkrar vikur svo íbúðin
standi aldrei auð. Gott er að eiga góða granna að og biðja þá að hafa
auga með mannaferðum kringum húsið meðan eigandinn er fjarverandi
og jafnvel afhenda lykil svo nágranninn geti farið inn öðru hverju, tekið
póstinn og dregið gluggatjöldin til. Einnig er hægt að stofna formlega
nágrannagæslu þar sem allir íbúar götunnar eru virkir þátttakendur.
Nágrannavarsla er þekkt víða um heim og þykir skila árangri en dæmi
eru um að lögregla hafi haft hendur í hári innbrotsþjófa beinlínis fyrir
ábendingar árvökulla granna. Þá skal fólk vera vakandi fyrir umferð um
götuna og setja á sig bílnúmer ef grunur vaknar um óprúttna á ferð. Eins
ef ókunnugir banka upp á um miðjan dag og gefa upp skrítið erindi,
spyrja eftir einhverjum sem ekki á heima í húsinu eða afsaka sig með
skrítnu erindi. Betra er að hringja í lögregluna of oft en of sjaldan.

Guðberg Þórhallsson, framkvæmdarstjóri tæknifyrirtækisins Boðtækni ehf., segir fyrirtækið hafa sérstöðu þegar kemur að
öryggisþjónustu.
„Kerfin hjá Boðtækni eru ekki
eingöngu öryggiskerfi sem senda
boð í GSM síma við innbrot eða
reykskynjun, heldur er einnig
hægt að vakta og stjórna ákveðnum hlutum gegnum kerfin. Ef rafmagn fer af eða á, vatnsleki verður eða ef hiti fer niður fyrir ákveðin mörk, senda kerfin SMS boð og/
eða hringja. Þá er hægt að nýta
kerfin til sjálfvirkrar stjórnunar
eins og að hækka hita,“ útskýrir
Guðberg.
Ha n n seg i r mög u lei ka na
óþrjótandi í notkun kerfanna.
Hægt sé að láta renna í heita pottinn, slökkva á ofnum og jafnvel á
kaffikönnunni. Þá sé hentugt fyrir
sumarbústaðaeigendur að fá tilkynningu ef hitastig hefur lækkað en heitir pottar og lagnir geta
sprungið í frosti.
„Við erum einnig með önnur
kerfi í boði,“ segir Guðberg.
„Meðal annars hlið og hliðaropnun, en með einföldum búnaði er
hægt að opna hlið eða iðnaðarhurðir með GSM síma. Hægt er að
setja allt að 500 símanúmer inn í
kerfið sem notendur. Þá bjóðum
við heil galvaniseruð öryggishlið
með innbyggðri opnun og örygg-

Guðberg Þórhallsson, framkvæmdastjóri Boðtækni, og Hafþór Magni Sólmundsson hjá
MYND/STEFÁN
Boðtækni ehf.

iskerfi sem sendir boð um innbrot í fyrirfram ákveðin símanúmer. Ekki þarf að vera á staðnum ef
hleypa þarf umferð inn fyrir hliðið sem ekki er með aðgang að kerfinu, Það er nóg að hringja í hliðið
og það opnast,“ útskýrir Guðberg.
Hann segir símakostnað engan,
kerfið þekki númerið og í stað þess
að svara opnar það hliðið. Þá séu
engin mánaðargjöld á kerfunum
þar sem viðkomandi kaupi kerfið
og vakti eignina sjálfur.
Öryggismyndavélar með innbyggðum hreyfiskynjara eru einnig kostur til að vakta eignir. Vél-

arnar senda myndir við hreyfingu
í GSM síma eða tölvupóst. Þær eru
með innbyggðum hljóðnema og
infrarauðri dag- og nætursýn og
geta tengst allt að 15 þráðlausum
hurða- og hreyfiskynjurum. Þá er
Boðtækni einnig með GSM staðsetningarbúnað með GPS hniti.
„Mig langar einnig að minnast á einfalt og ódýrt hitaskráningarkerfi með Thermochron
pillu fyrir þá sem þurfa að fylgjast
með og skrá hita svo sem á lyfjum,
matvælum og gróðri. Við bjóðum
ótrúlega fjölbreyttar lausnir.“
Sjá nánar á www.bodtaekni.is.

Vandaður sílinder eykur öryggið
Lélegir sílindrar í útihurðum hjá fólki og fyrirtækjum eru í dag ein af orsökum þess að innbrotsþjófar komast inn í hús og í sumum tilvika jafnvel án
allra ummerkja að sögn Ólafs Más Ólafssonar framkvæmdastjóra Neyðarþjónustunnar við Laugaveg 168. Hann brýnir fyrir fólki að skoða vel hvernig
sílindrar eru í útihurðum og skipta strax ef þeir standast ekki öryggiskröfur.

V

ið höfum verið í þessum
bransa í yfir 24 ár og finnum nú fyrir því í auknum
mæli að innbrotsþjófar nota aðrar
aðferðir í dag,“ segir Ólafur. Hann
segir að með því að nota slíkar aðferðir geti innbrotsþjófar komist
inn í hús án þess að skilja eftir sig
teljandi ummerki. „Fólk getur lent
í vandræðum gagnvart tryggingafélögum ef ekki er hægt að sanna
að brotist hafi verið inn með sjáanlegum hætti,“ útskýrir hann og
tekur dæmi um kunningja sinn
sem var rændur fyrir stuttu meðan
hann var í göngutúr á sunnudagsmorgni. „Innbrotsþjófarnir fóru
inn með því að pikka upp lásinn
og tóku fartölvur og annað verðmætt. Hann fékk skaðann einungis bættan þar sem sást til óvenjulegra mannaferða úr húsinu.“
Ólafur segir sorglegt að í mörgum af þessum tilvikum hefði
verið hægt að koma í veg fyrir innbrot með auðveldum hætti. „Ein
ástæðan fyrir því að innbrotsþjófar
komast inn eru meðal annars ekki
nógu öruggir sílindrar í útihurðum
sem auðvelt er að pikka upp. Til
að útskýra þetta aðeins á mannamáli þá eru eru til sölu í verslunum nokkrar gerðir sílindra. Þeir
helstu eru 5, 6 og 7 pinna. Fimm
pinna sílinder veitir minnsta öryggið og að mínu mati ætti ekki að
hafa slíkan sílinder í útihurðum
því hann veitir ekki það öryggi sem
æskilegt er að hafa,“ segir Ólafur
en í dag eru sérstakar „pikk“ varnir inni í 6 og 7 pinna sílindrum
sem gera pikkun gríðarlega erf-

NEYÐARÞJÓNUSTAN...
... rekur verslun að Laugavegi 168.
... Var stofnuð árið 1988 og hefur því góða reynslu í lásaviðgerðum, lyklasmíði og opnun á hvers konar læsingum.
... getur smíðað og forritað lykla í flestar tegundir bíla.
... býður upp á yfir tíu þúsund gerðir af lyklum og getur nánast alltaf
útvegað þá lykla sem beðið er um.
... selur margar gerðir peningaskápa fyrir heimili og fyrirtæki
... smíðar lyklakerfi fyrir heimili og fyrirtæki.

Ólafur Már Ólafsson, framkvæmdastjóri Neyðarþjónustunnar, segir sorglegt að í
mörgum tilvikum hefði mátt koma í veg fyrir innbrot með auðveldum hætti. MYND/STEFÁN

iða. „Við eigum auðvitað líka til
sérstaka sílindra hjá okkur sem
er ekki hægt að pikka upp,“ segir
Ólafur en hægt er að sjá pinnafjölda sílindra með því að skoða
lykilinn og telja hve margar skorur eru í honum. „Ekkert mál
er að koma í verslunina
okkar og fá okkur til að
skoða lykilinn og ráðleggja um kaup á nýjum
sílinder,“ segir Ólafur.
Hann leggur áherslu á
að fólk skoði vel hvernig sílinder er á heimilinu
og skipta ef hann stenst ekki

öryggiskröfur. Með því að kaupa
örlítið öruggari sílinder megi koma
í veg fyrir þessi innbrot því mun
meiri sérfræðikunnáttu þurfi til að
opna sex eða sjö pinna sílindra en
fimm pinna sílindra. Ólafur bendir einnig á að fólk þurfi að skipta
mun oftar um sílindra en það
gerir. „Það er til dæmis góð
regla að skipta alltaf um
sílinder þegar flutt er í
nýtt húsnæði. Þú veist
aldrei hve margir lyklar eru í umferð.“
Ólafur segir einnig að þó að öryggiskerfi

séu af hinu góða sé sjálfsagt að gera það sem í
okkar valdi stendur til
að treysta öryggi húsnæðisins eins og hægt
er. Með nokkrum einföldum og ódýrum aðgerðum megi gera húsnæði enn öruggara.
„Í fyrsta lagi með því
að hafa gluggakrækjur á svalahurðum og
gluggum sem eru á
jarðhæð því auðvelt
getur verið að spenna upp glugga
og hurðir ef þetta er ekki til staðar.
Í öðru lagi að vera með góðan sílinder og númer eitt að vita hverjir
hafa lykla.“
Neyðarþjónustan smíðar og
þjónustar einnig lyklakerfi fyrir
húsfélög og fyrirtæki. „Lyklakerfi
er frábær kostur,“ segir Ólafur því

þar er hægt að ákveða hvaða lykill gengur að hvaða hurð. „Ef við
tökum til dæmis fjölbýlishús
með nokkrum íbúðum þá er
hver og einn íbúi með einungis einn lykil sem gengur
bæði að sameignarhurðunum og inngangshurð
að íbúð. Lyklar eru svo
eingöngu smíðaðir
gegn framvísun skilríkja sé þess óskað.
Þessir sílindrar eru að sjálfsögðu bæði með bor- og pikkvörn og því mjög öruggir.“
Neyðarþjónustan rekur verslun
við Laugaveg 168 þar sem hægt er
að kaupa allt sem tilheyrir lásum
og lyklum en einnig fá aðstoð og
leiðbeiningar við val á sílindrum
og læsingum.
Nánari upplýsingar er að finna
á vefsíðunni www.neyd.is.
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Öryggisþjónustur & kerfi

MÁNUDAGUR 19. MARS 2012

Raunverulegur
sparnaður
Farestveit & Company býður upp á öryggiskerfi sem hringja og senda SMS í allt að sex
númer. Engin þörf er á tengingu við stjórnstöðvar öryggisfyrirtækjanna.

F

arestveit & company sérhæfir sig í öryggisvörum og þjónustu þeim tengdum. Fyrirtækið var stofnað á grunni öryggisdeildar Einars Farestveit & Co. hf.
og byggir á rúmlega 20 ára reynslu
í þjónustu, sölu og ráðgjöf öryggisbúnaða.
Að sögn Hákonar Farestveit,
framkvæmdastjóra Farestveit &
Company, býður fyrirtækið hentugar lausnir sem henta heimilum
og smærri fyrirtækjum. Kerfin eru
ein þau fullkomnustu sem í boði eru
á markaðnum og eru meðal annars með neyðarrafhlöðu, íslensku
viðmóti og tala meira að segja íslensku. Fyrirtækið býður bæði
kerfi sem tengjast landlínu,
sem henta fyrirtækjum og
heimilum, og GSM kerfi
sem eru heppileg í sumarbústaði og staði þar
sem landlína er ekki til
staðar. Sérstakur neyðarhnappur er einnig fáanlegur fyrir sjúklinga
og aldrað fólk.
Kerfin senda boð í farsíma, landlínusíma og til
vaktstöðvar ef þörf krefur.
Þetta þýðir að allir í fjölskyldunni auk nágranna eða ættingja geta
verið á vaktinni og fengið boð ef eitthvað kemur upp á. Þessi aðferð spar-

Hákon Farestveit, framkvæmdastjóri Farestveit & Co., með öryggiskerfi sem eru ein af
MYND/STEFAN
þeim fullkomnustu á markaðnum.

Í öruggum höndum heima

ar mánaðargjöld
og má segja að
kerfin greiði sig
upp á um það bil
tveimur árum.
Farestveit
& Company er
með umboð á
Íslandi fyrir öryggisbúnað
frá vönduðum
framleiðendum
og býður upp
á heildstæðar lausnir. Öryggis- og
myndavélakerfi fyrir heimili, fyrirtæki, samtök og stofnanir.

Aðstæður fólks geta breyst vegna veikinda eða slysa og með hækkandi aldri geta ýmis óhöpp orðið á heimilinu. Flestir vilja þó dvelja
heima eins lengi og kostur er og þá kemur öryggishnappur að
góðum notum, en þá er hægt að fá hjá öryggisþjónustufyrirtækjum.
Hnappurinn veitir öryggi ef eitthvað kemur upp á auk þess sem það
dregur úr áhyggjum aðstandenda að vita af sínum nánustu í öruggum höndum öllum stundum.
Öryggishnappurinn er borinn um úlnlið eða háls þannig að auðvelt sé að ýta á hnappinn ef óhapp, veikindi eða slys ber að. Þá berast boð til stjórnstöðvar öryggisfyrirtækisins og beint talsamband
opnast við starfsfólk. Öryggisvörður með lykil af húsnæði viðkomandi kemur á staðinn ef þörf er á. Sjúkrabíll er sendur á vettvang ef
þörf krefur.
Greitt er fyrir öryggishnapp og þá þjónustu sem honum fylgir en ef
læknir metur þörf fyrir öryggishnapp er hægt að sækja um styrk hjá
Tryggingastofnun.

Að ofan má sjá
myndavél sem
hentar hvers
konar fyrirtækjum úti
sem inni og
að neðan er
myndavél með
innbyggðum
IR-ljósum sem
lýsa í myrkri.
Hún hentar
vel á sumarhús
og íbúðarhús.

Eldhemja Plús er lítill úðabrúsi með
slökkvifroðu sem einfalt er að nota á
elda á byrjunarstigi. Hún er frostþolin og
slekkur elda í A, B og F-flokki.

Nánari upplýsingar er að finna á
vefsíðu fyrirtækisins, www.farestveit.is.

ERTU ÖRUGGUR

Gardsman
Hugna.is býður upp á nokkrar gerðir af öryggiskerfum frá Gardsman.
Kerfin bjóða upp á marga möguleika eins og t.d. boð um innbrot,
brunaviðvörun , neyðarboð og sjúkraneyð. Með þessum möguleikum
getur þú t.d. verndað sjúkan einstakling heima, komið í veg fyrir
innbrot, varið húseignina gagnvart eld og eða vatnsskemdum.

Einnig býður Hugna.is upp a margar gerðir af myndavélum bæði
GSM myndavélar, analog og IP, upptökutæki fyrir einstaklinga
fyrirtæki og stofnanir.

Kannaðu verðið.

Þitt eigið kerfi engin áskrift.
Dalvegi 16b
sími 554 2727
www.hugna.is

ÖRYGGI Í SUMARHÚSINU
Þeir sem eiga sumarhús þurfa að huga vel að innbrotsvörnum þar eins
og á heimilinu. Nágrannavarsla er ekki síður mikilvæg við sumarhús en í
bæjum eða borgum. Gott er að semja við bónda á nærliggjandi sveitabæ
að vera vakandi gagnvart ókunnugri umferð. Fullkomin öryggiskerfi eru
fáanleg fyrir sumarhús með beintengingu í tölvur og farsíma.
Eigendur sumarhúsa ættu alltaf að hafa lista yfir það sem gera þarf þegar
bústaðurinn er yfirgefinn. Loka öllum gluggum og krækja þá vel aftur.
Læsa vel öllum hurðum. Ekki hafa verðmæta hluti sjáanlega. Ekki skilja
lykla eftir við húsið. Gott er að hafa hreyfiskynjara á útilýsingu. Munið að
kveikja á öryggiskerfinu áður en haldið er af stað.

NOKKUR GÓÐ RÁÐ
Gott er að hafa nokkur atriði í huga þegar kemur að því að tryggja
heimilið fyrir innbrotum.
- Að skipta út gömlum stormjárnum fyrir ný og þjófheld sem fást í byggingavöruverslunum.
- Að hafa húsnúmer sjáanlegt frá götu.
- Að trjágróður skyggi ekki sýn á húsið frá nágrönnum og götum.
- Að láta ekki stiga og önnur tól sem hægt er að
nota til innbrots liggja á glámbekk. Læsið þau inni.
- Að skilja ekki verðmæti eftir í augsýn þeirra sem
kíkja inn um gluggann.
- Að geyma ekki þá hluti sem eru afar dýrmætir
heima heldur á öruggum stað í bankahólfi.

