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Aðalsöluvörur okkar eru 
öryggisgrindagirðingar, 
netgirðingar og ýmsar teg-

undir af rimlagirðingum fyrir 
bæði stór og smá fyrirtæki. Við 
erum eingöngu með vörur frá hol-
lenska fyrirtækinu Heras, sem er 
stærsti framleiðandi öryggisgirð-
inga í Evrópu. Það leggur mikla 
áherslu á aðgangsstýringar í sinni 
framleiðslu. Við erum einnig elsti 
umboðsaðili Heras í Evrópu en 

Hagvís hefur starfað í 35 ár,“ út-
skýrir Jóhann Baldursson, fram-
kvæmdastjóri Hagvíss.

„Auk girðinga seljum við hlið 
og bómur sem einnig er hægt að 
hafa aðgangsstýrð,“ segir Jóhann. 
Hliðunum er þá ýmist hægt að 
stýra með farsíma, fjarstýringu, 
með korti í kortalesara eða með 
því að slá inn númer.

„Þetta eru bæði vængjahlið og 
rennihlið en við seljum mikið af 

tveggja metra háum rennihliðum, 
með allt að 16 metra opnun.“

Á ör yggisgirðingunum frá 
Heras er hægt að fá kerfi sem fer 
í gang ef átt er við girðinguna, 
klippt á net eða slíkt. Þá er hægt 
að fá girðingar með rafmagni 
efst en Jóhann segir Heras hafa 
sett margar slíkar girðingar upp 
í kringum fangelsi og stórar verk-
smiðjur erlendis þar sem mikillar 
öryggisgæslu er þörf.

„Allur stýribúnaður og kerfi 
geta fylgt með, svo sem mynda-
vélar og f leira, og við erum með 
aðila á okkar snærum sem sér um 
að setja upp kerfin fyrir viðskipta-
vini sé þess óskað. Allar okkar 
vörur fylgja ISO-stöðlum sem eru 
í gildi í Evrópu,“ segir Jóhann. 
„Við getum útvegað sýnikennslu 
á vörunum og öryggiskerfunum 
hjá sérstöku sýningarhúsi Heras 
í Hollandi, sé þess óskað.“

Hag vís er staðsett bæði á 
Akureyri og í Reykjavík en fyr-
irtækið sinnir viðskiptavinum 
um allt land. Afhendingartími 
pantana er 4-6 vikur og hægt er 
að panta vöruna í hvaða lit sem 
er. Ný heimasíða verður opnuð 
innan skamms auk þess sem 
vörubæklingar Heras munu fljót-
lega fást á íslensku hjá Hagvísi.

 sjá www.hagvis.is

Hagvís – aðgangsstýring og öryggi
Hagvís sérhæfir sig í öryggisgirðingum með og án aðgangsstýringar fyrir fyrirtæki bæði stór og smá. Fyrirtækið selur sömuleiðis 
hlið og bómur sem einnig er hægt að hafa aðgangsstýrð. Hagvís þjónustar fyrirtæki um allt land.

Jóhann Baldursson, framkvæmdastjóri Hagvíss. Fyrirtækið sérhæfir sig í öryggisgirðingum. MYND/AUÐUNN NÍELSSON Öryggisgirðing frá Hagvísi í kringum leikskólann Ása. MYND/HAGVÍS

GSC Ör yggisþjónusta er 
metnaðarfullt fyrirtæki á 
sviði öryggismála. Fyrir-

tækið er aðeins ársgamalt en 
hefur þegar haslað sér völl um 
allt land. Fyrirtækið rekur eigin 
vaktmiðstöð til móttöku boða 
frá öryggiskerfum viðskiptavina. 
Vaktmiðstöðin er starfrækt allan 
sólarhringinn, alla daga árs-
ins. GSC útvegar og setur upp og 
þjónustar allar mögulegar lausnir 
í öryggiskerfum. Fyrirtækið er 
samkeppnisfært við stærstu ör-

yggismiðstöðvar landsins jafnt 
í þjónustu, tækjum og ekki síst í 
verði. 

Steingrímur Ólafsson hjá GSC 
segir að f yrirtækið sé þriðja 
stærsta fyrirtæki landsins á sviði 
ör yggisþjónustu sem er með 
vaktstöð. „Við erum með vönduð 
öryggiskerfi og tökum við boðum 
frá okkar kerfum. Við erum með 
f y rirtækja- og heimilisþjón-
ustu, öryggishnappa, slökkvi-
tæki og GSM-sumarhúsavörn. 
Kerfin okkar eru af fullkominni 

Cooper Security-gerð en þau eru 
notuð um allan heim. Vaktbílarn-
ir okkar eru alltaf á ferðinni. 

Hjá okkur er boðið upp á eftir-
litsmyndavélar, brunaviðvör-
un, búðargæslu, verðmætaflutn-
inga og fylgdarvörn fyrir þá sem 
þurfa á slíku að halda, svo sem 
við opinberar heimsóknir þjóð-
höfðingja eða frægra kvikmynda-
stjarna.“

Steingrímur segir að fyrirtækið 
þjónusti fyrirtæki á landsbyggð-
inni sem á höfuðborgarsvæðinu. 

Til dæmis sé það með samning 
við Fosshótelin. Þá er fyrirtækið 
með fullkomna öryggisþjónustu 
á Selfossi í vöktun á öryggis- og 
brunakerfum, ásamt vaktgæslu. 
Þá hefur fyrirtækið séð um örygg-
isgæslu á útihátíðum og árshátíð-
um. 

Starfsmenn hjá GSC hafa allir 
mikla reynslu af störfum við ör-
yggisgæslu. „Við sendum örygg-
isfulltrúa í fyrirtæki og heimili 
og ráðleggjum fólki hvað hentar 
því best í öryggisvörnum. Einn-

ig bendum við á ef eitthvað má 
betur fara eða þarf að lagfæra til 
varnar innbrotum. Þeim fer fjölg-
andi sem velja að hafa öryggis-
þjónustu, enda veitir það ákveðna 
öryggistilfinningu,“ segir Stein-
grímur. 

Hægt er að skoða þjónustuna á 
heimasíðunni gsc.is eða hringja í 
síma 512 3355. 

Ný þjónusta í fjarvöktun fyrir 
fyrirtæki og einstaklinga
GSC Öryggisþjónusta er framsækið þjónustufyrirtæki með eigin vaktstöð sem býður upp á heildarlausnir í öryggismálum.

GSC Öryggisþjónusta er nýr valkostur í öryggiskerfum með vaktþjónustu fyrir fyrirtæki og heimili. 
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Við sérhæfum okkur í traust-
u m og þr aut re y ndu m 
öryggisbúnaði fyrir fyrir-

tæki, heimili og sumarbústaði,“ 
segir Kjartan Scheving, fram-
kvæmdastjóri IP kerfa, sem býr yfir 
mikilli þekkingu og langri reynslu 
af uppsetningu hvers kyns öryggis-
kerfa.

„Nú færist í aukana að húsráð-
endur setji upp innbrotsviðvörun-
arkerfi á heimili sín sem hægt er að 
tengja við stjórnstöð en hagstæðara 
og vinsælla er að láta kerfið hringja 
beint í eigandann,“ útskýrir Kjartan, 
sem þessa dagana þjónustar sum-
arbústaðaeigendur sem tryggja vilja 
sumarhús sín fyrir innbrotsþjófum 
og fleiru.

„Við erum með afar traust og 
hagstæð sumarbústaðakerfi sem 
að auki eru rekstrarfrí. Öll síma-
fyrirtæki bjóða nú ókeypis símtöl 
innan fjölskyldunnar og með einu af 
gsm-kortum fjölskyldunnar hringir 
kerfið frítt í eiganda sinn,“ útskýr-
ir Kjartan.

Hann segir algengt að sumar-
húsaeigendur hafi áhyggjur af því 
að vatn frjósi í lögnum yfir vetrar-
tímann.

„Áhyggjurnar verða óþarfar með 
hreyfiskynjara innbrotsviðvörunar-
kerfisins því í honum er innbyggð-

ur hitaskynjari sem fylgist með hita-
stigi sumarhússins. Þannig setur 
húsráðandi inn viðmið fyrir kulda 
og hita og kerfið hringir eða sendir 
sms þegar hitastig fer upp eða niður 
fyrir sett viðmið,“ upplýsir Kjartan 
um sumarhúsakerfið sem er bæði 
einfalt og fljótlegt í notkun og upp-
setningu.

„Kerfið er þráðlaust og með allt 
innbyggt. Því er hægt að byrja með 
grunnbúnaðinn og prjóna svo við 
hann eftir óskum og þörfum með 
reykskynjara, þráðlausri sírenu eða 
öðru. Skynjarinn er útbúinn inn-
byggðum gsm-búnaði og því hægt 
að stjórna honum úr fjarlægð með 
sms-i eða símtali, en einnig með 
fjarstýringu í lyklakippu eða lykla-
borði,“ segir Kjartan um hina fjöl-
breyttu möguleika.

„Það er óþarfi að fjárfesta í flókn-
um búnaði því nú er hægt að stýra 
öllu í símanum. Hins vegar er mik-
ilvægt að vanda valið og passa upp 
á gæði þegar öryggiskerfi fyrir sum-
arbústaði er valið því vegalengdin er 
of mikil fyrir falsboð sem stundum 
eiga sér stað í óvandaðri kerfum.“  

IP kerfi býður einnig skemmti-
lega nýjung fyrir snjallsímaeigend-
ur. Það er svokölluð símavagga þar 
sem hægt er að hlaða saman heima-
síma og snjallsíma.

Gemsinn vaktar innbrotsþjófana
IP kerfi flytur inn öryggisbúnað fyrir fyrirtæki, heimili og sumarbústaði frá þekktum framleiðendum. Nú ber hæst ómótstæðilegt 
tilboð á öryggiskerfum fyrir sumarbústaði sem er þráðlaust, rekstrarfrítt og vaktar hitastig og hættu á frostskemmdum á vetrum. 

Kjartan Scheving er framkvæmdastjóri IP kerfa þar sem frábærar lausnir fást í öryggisbúnaði fyrir heimili, sumarhús og fyrirtæki. MYND/STEFÁN

„Það er þægileg lausn og hægt 
að tengja farsíma við heimasíma og 
færa símtöl úr gemsum yfir í heima-
síma. Einnig er hægt að hringja far-
símasímtöl úr heimatólinu því á því 
eru tveir valtakkar: fyrir gemsa og 
heimasímalínu. Símaskrá farsím-
ans flyst yfir í heimatólið  og allir á 
heimilinu geta tengst vöggunni sem 
tekur sjö farsíma inn á eina vöggu og 
allt að fimm aukasímtól þráðlausra 
heimasíma,“ segir Kjartan um vögg-
urnar, sem eru nú á tilboði með 40 
prósenta afslætti.

„Við kappkostum að selja ein-
göngu traust og þrautreynd vöru-
merki á góðu verði. Þar á meðal 
brunakerfi frá Kentec, reykskynj-
ara frá Hochiki, reyksogskerfi frá Air 
Sense, stafræn gægjugöt frá Binno, 
aðgangs- og innbrotskerfi frá Caddix, 
Gardal og Paxton, IP-myndavélakerfi 
frá Planet og Geo Vision, gsm-kerfi og 
gsm-búnað frá Eldes og mynddyra-
símakerfi frá Paxton og Competi-
tion. Þá þjónustum við allan okkar 
búnað og sjáum um uppsetningar,“ 
segir Kjartan.

Hægt er að versla við IP kerfi að 
Reykjavíkurvegi 60 í Hafnarfirði og 
í vefversluninni www.ipkerfi.is. Þar 
eru alltaf góð tilboð í gangi og nú 30 
prósenta afsláttur af öryggiskerfum 
fyrir sumarbústaði.

EPIR2-kerfinu 
er hægt 
að stjórna 
með sms-i 
eða appi frá 
snjallsíma.

Öryggisnet sérsníðir lausnir að 

þörfum ólíkra viðskiptavina. Við 

bjóðum upp á mikið úrval af 

eftirlits- og öryggiskerfum fyrir lítil 

og meðalstór fyrirtæki.

Eldhemja fylgir með 

kaupum á QVIS 

myndavélakerfum

Lausnir handa fyrirtækjum af öllum stærðum

EFTIRLITS- 
OG MYNDAVÉLAKERFI

Opið 13-18 alla virka daga

Sími: 534 7050
oryggisnet.is

QVIS MYNDAVÉLAKERFI

Fullkomið myndavélakerfi frá Qvis sem inniheldur 

fjórar eftirlitsmyndavélar með IR-ljósum, HD-skjá 

með innbyggðu 500 GB upptökutæki. Býður upp 

á ótal möguleika, t.d. eftirlit í gegnum snjallsíma, 

spjaldtölvu og vafra.
Virkar með snjallsímum  

og spjaldtölvum

* Venjulegt verð frá 169.950 kr.

Tilboð frá 144.457 kr.

Meðal þess helsta er að nefna Paradox öryggiskerfi og 
aðgangsbúnað en Paradox er kanadískt fyrirtæki sem 
bíður upp á mjög stílhreinan og vandaðan búnað. Einnig 
bjóðum við myndavélakerfi frá Dahua, en Dahua hefur 
fengið fjölmargar viðurkenningar á alþjóðlegum vett-
vangi og  verið leiðandi á mörgum sviðum í sínum geira. 

Frekari upplýsingar má nálgast á heimasíðu fyrirtækisins, 
www.leidni.is

Leiðni slf. er nýtt og vaxandi fyrirtæki 
sem selur rafeinda- og fjarskiptabúnað 

til vöktunar og stjórnunar. 

Magellan 6250 þráðlaust öryggiskerfi

Dahua 
myndavélakerfi 
með 10 tommu 
snertiskjá og 
4 myndavélum
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ÖFLUG FORVÖRN
Sumarið er sá tími sem 
nágranna varsla skiptir hvað mestu 
máli, enda fólk á faraldsfæti og 
mörg hús sem standa auð. Ná-
grannavarslan hefur löngu sannað 
gildi sitt en hún var fyrst tekin upp 
í nokkrum hverfum Reykjavíkur 
árið 2006. Síðan hafa sífellt fleiri 
hverfi og bæjarfélög tekið hana 
upp, enda hefur umtalsvert dregið 
úr innbrotum í þeim hverfum þar 
sem hún er virk.
Að sögn lögreglu hefur inn-
brotum fækkað alls staðar á 
höfuðborgarsvæðinu og er það 
að miklu leyti tengt aukinni virkni 
íbúa. „Fólk er orðið óhrætt við að 
hringja og tilkynna grunsamlegar 
mannaferðir.“   
Nágrannavarsla byggir á sam-
skiptum á milli nágranna. Þeir láta 
vita ef þeir fara burt í lengri tíma 
og hefur hver auga með eigum 
hins.

Lögreglan í Bandaríkjunum bendir fólki 
á að fylgjast vel með því sem virðast 
saklausar merkingar á húsum sínum. 
Verið getur að merkin hafi verið skrifuð 
af bófum sem vilja veita kollegum 
sínum upplýsingar. Frá þessu er greint á 
vefnum alarmsystemsnews.com.
Dulmálið upplýsir um ýmislegt sem 
getur nýst glæpamönnum. Merkið getur 
sagt til um hvort öryggiskerfi sé í húsinu, 
hvort þar sé eitthvað markvert til að stela 
eða hvort tilgangslítið sé að fara þar inn 

þar sem eftir litlu sé að seilast. 
Þá upplýsa táknin einnig um það hvort 
íbúinn sé taugaveiklaður eða hræddur 
og jafnvel hvort þar sé varnarlaus 
kvenmaður.
Ekki er ljóst hvort íslenskir ræningjar 
séu orðnir þetta skipulagðir, eða hvort 
þeir yfirleitt hafi áhuga á að veita öðrum 
kónum í sömu starfsstétt upplýsingar 
um hugsanlegan ránsfeng.

ÖRYGGI Í FRÍINU
Yfirgefin hús eru aðdráttarafl 
fyrir þjófa. Því þarf að gera ráð-
stafanir áður en haldið er í fríið 
svo ekki sé augljóst að enginn sé 
heima. Hér eru nokkrar leiðir til 
þess:
Biðjið nágranna að leggja í 
bílastæðið.
Biðjið vini um að taka póstinn, 
yfirfullt pósthólf er góð vísbend-
ing fyrir þjófa.
Ekki segja frá ferðalaginu á 
samskiptamiðlum á netinu.
Ekki birta myndir á samskipta-
miðlum af ferðalaginu á meðan á 
því stendur.
Skiljið eftir ljós í íbúðinni og 
fáið jafnvel vini eða vandamenn 
til að koma reglulega og breyta 
ljósunum.
Ekki láta nein verðmæti sjást í 
gegnum glugga.
Gangið tryggilega frá hurðum og 
gluggum.
Gangið úr skugga um að kveikt sé 
á öryggiskerfinu.

DULMÁL RÆNINGJA

SÍMI
522-4610

Kíktu inn á bilauppbod.is


