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Kompakt  och mycket fackfolk. För åttonde gången i Sverige arrangeras Sectech i Stockholm. 
Räknar man in arrangemangen i Oslo och Köpenhamn så har Sectech arrangerats 22 gånger. Det 
är skandinaviskt rekord när det gäller antal säkerhetsevent.

Installera en bra affär. 
För säkerhets skull.
Ditt analoga villa-  eller företagslarm behöver inte bli omodernt eller sluta fungera bara 
för att det analoga telenätet nu avvecklas. Dualtech IT har nämligen utvecklat en ny 
generation säkerhetsroutrar som digitaliserar befi ntliga installationer. Det innebär ökad 
säkerhet och fl er smidiga trygghetslösningar till en fast månadskostnad, utan att du 
behöver göra dyra investeringar.

Vår helt nya serie DALM Säkerhetsroutrar och plattformen EasyWebManager 2.0 PRO 
ger dig tillgång till tjänsten EagleEye. Med den kan du bland annat ansluta kameror, 
 fjärrstyra och överblicka hela ditt larmsystem via din mobil, läsplatta eller dator.

Läs mer om framtidens larmkommunikation på dualtech.se

NYHET!

OPEN FORUM 
– säkerhetsleverantörernas arena

Onsdag 11 november  
11:30–12:15 No worries by Bravida Fire & Security (sal T4) 
Förhandsanmälan: integraw7@bravida.se
Arrangör: Bravida Fire & Security 

11:45–13:45 Upphandling för Brand- och  
Säkerhetsleverantörer i praktiken (sal T3) 
Förhandsanmälan: www.sbsc.se 
Arrangör: Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC)

13:30–14:30 Who Secures Your Security Systems? (sal T4) 
Förhandsanmälan: event.se@nexusgroup.com
Arrangör: Nexus ID Solutions

14:00–15:00 Öppen IP-baserad access kontroll  
med trådlösa lås (sal T3) 
Förhandsanmälan: Mathilda.Jurjaks@axis.com
Arrangör: Axis Communications 

Därutöver kommer SäkerhetsBranschen ha ett mingel i Sal T3 
från och med klockan 17.00.

Torsdag 12 november  
11:45–13:45 Säkerhetsskydd – en introduktion (sal T3) 
Förhandsanmälan: www.sbsc.se 
Arrangör: Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC)

Mer info om Open Forum-programmets innehåll: www.sectech.se

På Sectech kommer 
besökarna få en inblick 
i hur man med dagens 
smarta säkerhetslös-

ningar kan trygga både stora och 
små verksamheter samt offent-
liga miljöer. Dessutom erbjuds 
ett konferens- och seminarie-
program som täcker in allt från 
terroristhot till hur kameraöver-
vakningslagen ska tolkas. 

– Sectech är ett kompakt eve-
nemang, både vad gäller tid och 
rum.  Mycket ska hända under 
bara två dagar på en relativt 
liten yta. Inga döda ytor och 
ingen dödtid, det är vårt motto., 
säger Lennart Alexandrie, vd för 
AR Media International, som 

tillsammans med Stockholms-
mässan är arrangör av Sectech.
Skandinaviskt rekord
I våras arrangerades säker-
hetsmässan Sectech i Oslo och 
förra hösten var det Köpen-
hamn som stod som värdstad. 
Nu är det Stockholms tur igen. 
Det är den tjugoandra gången 
sedan starten 2001 som eve-
nemanget äger rum. Därmed 
är Sectech den säkerhetsmässa 
som har arrangerats flest gång-
er i Skandinavien. 

Och konceptet fungerar 
bättre än någonsin att döma 
av efterfrågan när det gäller att 
ställa ut på Sectech i Stockholm.

– Trots att vi har utökat ytan 
och antalet montrar kan vi inte 
ta emot fler utställare nu. Det 
är fullt, säger Deniz Baykal, 
försäljningschef på AR Media 
International och projektchef 
för Sectech.
Terrorism och kameralag
Liksom tidigare upplagor av 
Sectech kommer årets event 
även innefatta ett konferens-
pass, uppdelat på fyra olika 
teman.  Det är ett spännande 

program som omfattar allt från 
terrorism till kameraövervak-
ningslagen och hur vi kan vara 
säkra på att larmkommunika-
tionen fungerar, säger Lennart 
Alexandrie som är ansvarig för 
konferensinnehållet.

– En intressant programpunkt 
är paneldiskussionen om huru-
vida säkerhetsföretagen ska 
tillåtas avlasta polisen från 
vissa icke-polisiära uppgifter 
som idag tar stora resurser 

från det som bör vara polisens 
kärnverksamhet, att klara upp 
brott och upprätthålla lag och 
ordning, kommenterar Alexan-
drie avslutningsvis.

Fotnot
Sectech-konferensen är upp-
delad i fyra delar så att 
besökarna kan välja  vilka 
pass de vill deltaga på.  
För mer info om programmet,  
se sidorna 20–21.

Sectech arrangeras den 11–12 november 
på Scandic Talk Hotel/Stockholmsmässan.  
Utställningen är större än någonsin, med 126 
montrar som bokats av 96 företag. Här ska 
besökarna få ta del av smarta säkerhetslös-
ningar och teknik i absolut världsklass.

   Därutöver arrangeras en spännande kon-
ferens, uppdelad i fyra olika teman.

Sectech – större än någonsin
Skandinaviens ”mesta” säkerhetsmässa tillbaka i Stockholm 

Larmsystem
På den professionella markna-
den har IP-baserad larmkommu-
nikation öppnat nya möjligheter. 
Tjänstefiering och utnyttjande av 
den skalbara IP-tekniken erbju-
der möjligheter som innebär att 
kunderna kan få sina specifika 
behov bättre tillgodosedda och 
därmed en möjlighet att koppla 

ett större grepp kring sin säker-
het och sin riskhantering.

På Sectech finns många goda 
exempel på att se vad som 
händer inom larmkommuni-
kationsområdet. Det är bara att 
besöka de verkliga specialis-
terna, främst Addsecure, Dual-
tech IT och CSL Dualcom, men 
också Contal och FOAB, har en 
väl profilerad verksamhet kring 
larmkommunikation. Lägg där-
till de stora distributörerna ADI 
och Teletec som också erbjuder 
lösningar inom området.
Videoövervakning
På videoövervakningsområden 
är det HDTV och 4K-standar-
den som varit den stora trenden 
sedan 2014. Alla stora tillver-
kare har 4K-kameror; Bosch, 
Sony, Panasonic och Axis.  
Och Avigilon har tagit ett steg 
till och lanserat en 7K-kamera. 
En annan trend är panoramaka-

merorna som blir allt vanligare 
också. Allt bättre ljuskänslighet 
är också en trend.
Passerkontroll
På passerkontrollsidan går 
utvecklingen sakta mot öppna 
IP-plattformar, en trend som 
Axis startat, men vi ser också en 
utveckling mot allt fler offline-
system på marknaden. Intres-
sant är också att det kommer 
allt fler lösningar där man kan 
använda sin Smartphone för att 
verifiera sin tillträdesbehörig-
het, exempelvis för tillträde 
till hotellrum eller för access 
till faciliteter i universitet. 

På Sectech finns i det när-
maste alla betydande specialis-
ter när det gäller passerkontroll, 
exempelvis Assa Abloy, RCO 
Security och Evvasalto.
Övrigt
Integration är naturligtvis en 
fortsatt övergripande trend 
som gäller alla teknikområden, 
även om utvecklingstakten kan 
variera sinsemellan. Ska man 
tala om ett nytt produktområde 
som blir allt mer intressant så 
är det märkDNA, som används 
för att spåra stulet gods eller 
för att identifiera en rånare. På 
Sectech finns Eurosafe och SSF 
Stöldskyddföreningen på plats 
för att berätta mer.

Säkerhetsteknisk trendspaning 

Förutom utställning och konferens kommer Sectech också 
inbjuda besökarna till Open Forum där utställare arrangerar 
egna miniseminarier. Fri entré gäller i Open forum

Sectech är ett fönster mot säkerhetsmarknadens 
teknikbaserade lösningar. Här ges en statusin-
dikering på var säkerhetsindustrin befinner sig 
när det gäller innovation och produktutveckling.

Detektor har listat några av årets tekniktrender 
som till stora delar också kommer märkas av 
under Sectech-dagarna.

Videoövervakning, märkDNA, 
larm och passerkontroll är 
exempel på vad som presen-
teras på Sectech.
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Tore Bjørgo, är profes-
sor på polishögskolan 
i Oslo och har bland 
annat skrivit böcker 

om terrorism och organiserad 
brottslighet.  I början av novem-
ber släpps boken ”The Dyna-
mics of a Terrorist Targeting 
Process”  med underrubriken 

”Anders B. Breivik and the 22 
July Attacks in Norway”, som 
Bjørgo  skrivit tillsammans med 
sin kollega Cato Hemmingby. 
Exceptionell soloterrorist
Tore Bjørgo kallar Anders 
Behring Breivik för en exceptio-
nell soloterrorist och hänvisar till 
komplexiteten, brutaliteten och 
resultatet av hans handlingar. 
Totalt mördade han 77 personer. 

– Breivik såg våld som ett 
verktyg för att kunna skapa en 
kristen och nationalistisk mot-
svarighet till al-Qaida, säger 
Tore Bjørgo. 

– Genom terrorhandlingar 
ville Breivik skapa uppmärk-
samhet för sin sak och optimera 
spridningen av sitt manifest.
Fokus på kulturmarxister
Tore Bjørgo ger en bild av Brei-
vik som en rationellt agerande 
person, utifrån sina högerex-
trema åsikter. 

– Han klassificerade muslimer 
som externa fiender. Interna 
fiender var de han betraktade 
som förrädare, de han kallade 

”kulturmarxister”, det vill säga 
främst journalister och med-
lemmar i Arbetarpartiet.  De 
var också på dem han lade sitt 
fokus, säger polisprofessorn. 
65 måltavlor
Breiviks noggrannhet i att kart-

lägga fienderna resulterade i 
att han utvecklade ett klassifi-
ceringssystem med A-, B- och 
C-fiender. Utifrån den planlade 
han var han skulle sätta in sina 
terrorattacker. 

– I starten hade han 65 olika 
tänkbara måltavlor, som blev 
stadigt färre, då planläggningen 
av attackerna drog ut på tiden, 
säger Tore Bjørgo. 
Ville skjuta journalister 
Utøya var således inte Breiviks 
högst prioriterade mål – istället 
skulle han utföra tre bombat-
tacker. Ett av dem skulle riktas 
mot det H-byggda regerings-
komplexet, ett annat skulle ha 
Arbeiderpartiets huvudkontor 
som mål och det tredje målet 
var det kungliga slottet. 

– Däremot ville Breivik inte 
angripa den kungliga familjen, 
eftersom han är rojalist, säger 
Tore Bjørgo som också näm-
ner att Breivik också avsåg 
att besöka en konferens för 
undersökande journalistik och 
där skjuta journalister på plats. 

– Men han ändrade sina pla-
ner, bland annat för att han inte 
blev färdig med sin planlägg-
ning i tid. En fördröjande fak-
tor var att bombproduktionen 
på gården han hyrt, femton mil 
från Oslo, tog mycket längre än 
beräknat. Dessutom hade han 
inte sprängmedel som räckte 
till tre så kraftfulla bomber. 
Och han saknade pengar, för-
klarar professorn.
Soloterrorist för säkerhets skull
Tore Bjørgo menar att Breivik 
var mycket flexibel och hade 
en realistisk uppfattning om hur 

man på bästa sätt undvek att bli 
avslöjad innan terrorhandling-
arna var satta i verket. Utifrån 
sin egen riskanalys valde att 
planera och utföra sina dåd på 
egen hand.

– Han visste, att ju fler per-
soner som involverad, desto 
större är risken för att bli 
avslöjad.  Och han har rätt. Vi 
har gjort en undersökning av 
14 kända terrorplaner i Skandi-
navien mellan 2008 och 2014. 
Bakom sju av dem stod ensam-
ma terrorister och bakom var 
och en av de andra sju terror-
planerna stod en grupp männ-
iskor. Alla sju gruppbaserade 
terrorplanerna blev avslöjade 
på förhand, medan det lycka-
des för tre av soloterroristerna 
att genomföra sina ogärningar, 
säger Bjørgo.

Marginalisering grogrund
På Sectech kommer Tore Bjør-
go inte bara tala om Breivik, 
utan också om hur terrorismen 
kan bekämpas. 

– Marginalisering- och arbets-
löshet är en grogrund for både 
kriminalitet och terrorism. Det 
förklarar varför unga muslimer i 
Norge inte lockas av fundamen-
talister eller till terrorgrupper, på 
samma sätt som i Sverige. Vi har 
ju en lägre ungdomsarbetslöshet, 
säger Tore Bjørgo.
Tre preventionsmodeller 
Traditionellt sett finns fyra 
modeller för att förebygga 
terrorism: en straffrättslig, en 
social, en situationsanpassad 
och en riskbaserad modell. 
Tore Bjørgo menar att förkäm-
parna för respektive modell 
ofta är i polemik med varandra 

och debatterar inbördes vilken 
modell som är den bästa.

– I stället bör de alla integreras 
i en gemensam modell, baserat 
på kriminalitetsförebyggande 
mekanismer, säger han. 

Fotnot
Tore Bjørgo håller föredrag 
på Sectech den 12 november. 
Konferenspasset, som börjar 
klockan 14.00, går under rubri-
ceringen ”Terrorism – hur kan 
vi skydda oss?” och inleds av 
terrorforskaren Hans Brun. 

En begränsad upplaga av 
boken ”The Dynamics of a 
Terrorist Targeting Process  
– Anders B. Breivik and the 22 
July Attacks in Norway” kom-
mer att kunna köpas på plats.

För mer info och anmälan till 
konferensen: www.sectech.se

Den Internationellt kända terror-experten,  
forskaren och författaren Tore Bjørgo kommer 
till konferensen på Sectech den 12 november.  
Han ska där avhandla terrorprevention, men 
också berätta om hur Anders B. Brevik planerade 
och resonerade innan han genomförde sina  
förödande terrorhandlingar den 22 juli 2011.

Bjørgo talar om Breivik 
och terrorism på Sectech

Tore Bjørgo, terrorforskare och professor vid polishögskolan i Oslo, talar på Sectech om hur man 
kan förebygga terrorism samt om hur Anders B. Breivik tänkte inför och planerade sina terrordåd.

Terrordåd i Skandinavien
Under senare år har Skandinavien drabbats av flera terrorangrepp, dels mot Lars 
Vilks på Kulturhuset Krudttønden och mot en synagoga i Köpenhamn februari 2015 
(se bilden). Innan dess var det självmordsbombaren i Stockholm, och naturligtvis 
Anders Breivik terrorattacker i Oslo och på Utøya 2011.

Även Peter Mangs, som 2012 dömdes för mord på två personer samt mordförsök 
på fyra personer med invandrarbakgrund, klassas som terrorist.Foto: Claus Bech/Scanpix.
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Entrébiljett

Välkomna!

Förregistrera dig på  
www.sectech.nu

Öppettider  
11–12 november, onsdag-torsdag 09.00–17.00.

Adress  
Stockholmsmässan, Mässvägen 2, Älvsjö,  
Stockholm.

Entré 
Förregistrering via www.sectech.nu  
– fri entré. Fackmässa. 

Barn under 16 år endast i vuxens sällskap.

Anmäl dig till konferenserna: www.sectech.nu

Utställning
Konferenser
Seminarier
Open Forum
Säkerhetsbankett

Sectech är evenemanget där  
säkerhetstekniken står i centrum. 

Bakom det årliga priset ”Årets 
trygghetsambassadör” står 
tankesmedjan Säkerhet för 
Näringsliv och Samhälle 

(SNOS) och tidningen/webbplatsen 
SecurityUser.com.  

– Förra året var det Morgan Johansson 
som fick utmärkelsen och han blev ju 
sedermera justitie- och migrationsminis-
tern, så priset kan betyda en rejäl karriär-
skjuts, säger Lennart Alexandrie publis-
her för SecurityUser.com, lite skämtsamt.

Utmärkelsen ”Årets trygghetsambas-
sadör” instiftades 2011 av SNOS och 
SecurityUser.com och går till en person 
som envetet och framgångsrikt arbetat 
för att lyfta trygghetsfrågor i samhället. 

Första pristagaren var folkpartiets rätts-
politiska talesman Johan Pehrson, då 
riksdagsledamot och vice ordförande 
i Justitieutskottet. Han följdes 2012 av 
författaren, kriminologen och polispro-
fessorn Leif GW Persson. 2013 var det 
förre rikspolischefen och nuvarande 
ordförande för Säkerhetsbranschen, 
Björn Eriksson, som fick priset för sitt 
arbete som regeringens utvalde sam-
ordnare av åtgärder mot idrottsrelaterat 
våld. Och förra året var det dåvarande 
ordföranden i Justiteutskottet Morgan 
Johansson, som fick priset.

Vem som utses till ”Årets trygghets-
ambassadör” 2015 kommer stå klart på 
kvällen den 11 november.

Nu utses årets  
trygghets ambassadör
Morgan Johanssons efterträdare  
presenteras på Sectech
Den 11–12 november arrangeras Sectech på Scandic  
Talk Hotel/Stockholmsmässan i Sverige. Den första  
mässdagen avslutas traditionsenligt med Säkerhets-
banketten där bland annat året mottagare av utmärkelsen 

”Årets trygghets am bassadör” presenteras. 

Tidigare trygghetsambassadörer

2011: Johan Pehrson. 2012: Leif GW Persson.

2013: Björn Eriksson. 2014: Morgan Johansson.
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 ONSDAG 11 NOVEMBER     11:00–14:20

1 Säkerhetsföretagen  
 – resurs för ökad trygghet i samhället? 

Anna Nellberg DennisBjörn Eriksson

Polisen hinner inte med att lösa brott på grund av bristande resurser. Kan säkerhets-
företagen avlasta polisen från uppgifter av icke-polisär karaktär? Med den betydligt 
lägre timkostnaden för en väktare kan samhällsnytta minska betydligt utan negativ 
påverkan på kvaliteten, menar intresseorganisationen Säkerhetsbranschen

Exempel på sådana åtaganden skulle kunna vara nykterhetskontroller i 
trafiken, persontransporter till och från häkten, kriminalvårdsanstalter och 
psykiatriska kliniker. Vill polisen ha den hjälpen? Och hur ser polisförbundet 
på att arbetsuppgifter outsourcas till de privata säkerhetsföretagen? Och hur 
kan säkerhetsföretagen och polisen samverka i övrigt för att skapa en större 
trygghet i samhället?

11:00 Därför bör säkerhetsföretagen avlasta polisen
Säkerhetsbranschens styrelseordförande, Björn Eriksson, inleder med sin syn på 
hur säkerhetsföretagen kan bidra till att polisen blir mer effektiv och till att vi får 
ett tryggare samhälle.

11:15 Hur ska polisens effektivitet och  
samhällets trygghet öka – hur kan säkerhetsföretagen bidra?
Paneldiskussion med Lars Sjöberg, verksamhetsansvarig Rättsavdelningen på  
Rikspolisstyrelsen, Anna Nellberg Dennis, förste vice ordförande vid Polisförbundet 
samt Björn Eriksson, ordförande för Säkerhetsbranschen. 

12:15 Avslutning
Arrangör: AR Media International och Säkerhetsbranschen.
Deltagaravgift: 350:- exkl. moms.

2 Osäkerhet i telenätet – kan vi  
lita på att det larmar om något händer? 

Niklas Sundler Håkan BroodTorbjörn Ferndahl

Samhället står inför stora utmaningar när telenätet moderniseras och analog 
teknik ersätts med digitala lösningar. Kommuner och socialstyrelsen har visserligen 
uppmärksammat att de analoga trygghetslarmen brister i funktion när de skall 
kommunicera i det numera digitala telenätet. Problemen stannar dock inte vid 
trygghetslarm, utan omfattar alla typer av larm som skickas via telenätet till 
larmcentraler. Hur vet vi om våra inbrottslarm, brandlarm, överfallslarm, 
temperatur- och flödeslarm fungerar?

Årets hetaste konferens inom      säkerhet
Programmet uppdelat i fyra teman – välj vad som         intresserar dig

13:00 Vi måste ta tag i problemet nu – vem tar ansvaret?
Förändringarna i telenätet kan ha påverkan på ca 550 000 larmanläggningar 
över hela Sverige. Vilka larm fungerar och vilka fungerar inte? Hur vet vi det? 
Och hur säkerställer vi att larmkommunikationen inte upphör? Idag saknas tydliga 
direktiv och initiativ kring hur ska problemet lösas och på vem eller vilka ansvaret 
ligger. Säkerhetsbranschens vd, Torbjörn Ferndahl inleder programmet med en 
kort redogörelse för branschorganisationen ser på problemet och vilka lösningar 
som står till buds.

13:20 Hur säkra är våra larm – hur gör vi dem säkrare?
Niklas Sundler, ansvarig för Telia Healthcare, Håkan Brood, enhetschef marknad 
och kommunikation av Rakel på MSB och Torbjörn Ferndahl, vd för Säkerhets-
branschen diskuterar problem och lösningar kring säker larmkommunikation 
idag och imorgon.

14:20 Avslutning
Arrangörer: AR Media International och Säkerhetsbranschen.
Deltagaravgift: 350:- exkl. moms.

 TORSDAG 12 NOVEMBER     09:15–16:20

3 När är det tillåtet att kameraövervaka? 
Datainspektionen reder ut begreppen 

Malin Ricknäs Adolf SlamaAgneta Runmarker

Kameraövervakningslagen som började gälla i juli 2013 har kritiserats för sin 
otydlighet, inte minst av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle 
(SNOS) och säkerhetsföretagens intresseorganisationen Säkerhetsbranschen.

I det här halvdagspasset tar Datainspektionen (DI) bladet från munnen för 
att belysa regelverket och reda ut begreppen som inryms i Kameraövervak-
ningslagen.

09:15 Inledning
Kort presentation av Datainspektionens arbete med kamerafrågor och särskilt 
överklaganderollen. Varför överklagar Datainspektionen länsstyrelsernas beslut?
Talare: Agneta Runmarker.

09:30 Hur man blir en bra sökande
DI går igenom vad man ska tänka på när man ansöker om tillstånd till kameraö-
vervakning samt vanliga fel och brister i ansökningarna.
Talare: Malin Ricknäs.

09:45 Integritetsvänlig teknik, IVT
Vad är integritetsvänlig teknik och hur kan sådan teknik göra det lättare att få 
tillstånd till kameraövervakning? DI går igenom några beslut och domar där 
användandet av IVT har påverkat möjligheterna att få tillstånd.
Talare: Agneta Runmarker och Adolf Slama.

10:00 Säkerhetsåtgärder vid kameraövervakning
Vilka krav ställs på den som kameraövervakar att skydda bild- eller ljudmaterialet 
så att ingen obehörig kan komma åt det? DI reder ut frågan.
Talare: Adolf Slama.
Arrangör: AR Media International och Säkerhetsbranschen.
Deltagaravgift: 350:- exkl. moms.
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Årets hetaste konferens inom      säkerhet
Programmet uppdelat i fyra teman – välj vad som         intresserar dig

10:15 Kort paus

Martin HembergSara Smeds

10:30 Gränsdragning mot personuppgiftslagen
Ibland gäller andra lagar istället för kameraövervakningslagen. DI går igenom 
när personuppgiftslagen blir aktuell i fråga om säkerhetssystem, t.ex. om man 
använder sig av kamerabilder eller andra personuppgifter i ett passersystem.
Talare: Sara Smeds.

10:40 Aktuella överklaganden
DI går igenom några uppmärksammade överklaganden som rör teknik som används 
på ett nytt sätt, t.ex. kameraövervakning med drönare och så kallade dashcams, 
samt kameraövervakning av gator och torg i bostads- eller nöjesområden.
Talare: Martin Hemberg.

11:05 Tid för frågor och svar
Datainspektionens experter svarar på frågor från deltagarna.
Arrangör: Datainspektionen. Deltagaravgift: 350:- exkl. moms.

4 Terrorism  
 – hur kan vi skydda oss? 

Hans BrunTore Bjørgo

Terrorism är ett hot mot vår trygghet och mot vårt demokratiska samhälle. Hur kan 
vi förebygga terrorism? Hur rustat är vårt samhälle för att möta terroristhotet.

Sist, men inte minst, hur tänkte och planerade egentligen Anders B. Breivik 
inför de förödande terrorattackerna i Oslo och Utöya den 22 juli 2011? Det är 
några av frågorna som det här konferenspasset behandlar.

14:00 Hur allvarligt är terroristhotet?
Hur ser terrorhotet ut i Sverige. Och varifrån är hotet störst, från islamistiska 
fundamentalister eller från extremister på den politiska höger- och vänsterskalan? 
Påverkar flyktingvågen terrorhotet mot Sverige? Terrorforskaren Hans Brun 
levererar svaren på dessa och många andra aktuella frågeställningar.

15.00 Hur kan terrorism förebyggas och motverkas?
Tore Bjørgo, professor på polishögskolan i Oslo och författare till boken 
”Strategies for preventing Terrorism”, presenterar en modell för hur man kan 
förebygga och motverka terrorism.

15:40 I huvudet på en terrorist – hur tänkte Breivik?
Tore Bjørgo berättar om hur Anders B. Breivik tänkte och planerade innan han till 
slut utförde sina terrordåd. Hur valde han måltavlor? Hur kom han fram till sitt 
tillvägagångssätt för sina terrorhandlingar? Tore Bjørgo går igenom vilka faktorer 
som påverkade Breiviks handlingsval samt varför han började med att värdera runt 
50 attackmål och slutligen valde att angripa två av dem, regeringskvarteret i Oslo 
och Utøya. Bjørgo har tillsammans med Cato Hemmingby författat en nyligen 
utkommen bok om Breivik och hans väg fram till den 22 juli 2011.

16:20 Avslutning
Arrangör: AR Media International. Deltagaravgift: 350:- exkl. moms.
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OFFICIELLT MEDIA FÖR Säkerhet för Näringsliv & Samhälle OCH SäkerhetsBranschen Nyhetskanalen för säkrare affärer nummer 3 • 2015

EN PRODUKT FRÅN

Sectech vänder sig till alla som arbetar med säkerhet och verksamhetsskydd. De två intensiva dagarna på Scandic Talk 

Hotel/Stockolmsmässan inkluderar konferens, seminarier och utställning. Smarta säkerhetslösningar för att bekämpa allt 

från vardagsbrott till terrorism presenteras.

Färre anlagda bränder  med kameror & väktareSäkerhetskameror och väktarronder är exempel på åtgärder som har redu-cerande effekt på anlagda skolbränder, enligt en studie från Göteborgs universitet.      SIDAN 12

Björn Eriksson, ordförande Säkerhetsbranschen          SIDAN 8

Åke Andersson,  SNOS-ordförande                   SIDAN 2

Terrorforskaren Tore Bjør-go (bilden) kommer den 12 november till Stockholm och Sectech för att berätta om hur Anders Brevik planerade och resonerade 
inför sina förödande terrorhandlingar den 
22 juli 2011 i Oslo och Utøya.   SIDAN 18

SIDAN 4

Roger Haddad,  
Folkpartiets rättspolitiska talesman

Kameror i T-banan minskade brottenInförandet av säkerhetskameror på 
tunnel banestationerna i Stockholms 
innerstad har reducerat brottsligheten 
med cirka 25 procent, enligt en studie 
från Stockholms universitet.    SIDAN 10

Vi försöker inte bli poliser

SUCCÈ I ALMEDALEN FÖR SÄKERHETSPAVILJONGEN ....................... SIDORNA 6–7

En justitieminister på heltid behövs

Kameraöverakningslagen måste ändras
Dick Malmlund och Lennart Alexandrie från Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) respektive 

SecurityUser.com förklarar i en debattartikel varför de i Dagens Industri lät publicera ett öppet brev till 

justitieminister Morgan Johansson och varför kameraövervakningslagen måste ändras. 

I huvudet på en TERRORIST

Den 11–12 november arrangeras Sectech på Scandic Talk Hotel/Stock-

holmsmässan i Älvsjö. Här bjuds på en kompakt utställning, fulladdad 

med smarta säkerhetslösningar och exponering av världsledande teknik. 

Lägg därtill ett spännande konferensprogram som behandlar allt från 

terroristhot till hur digitaliseringen av telenäten påverkar larmsystemen. 

                   SIDORNA 17–25

Möt oss i monter 03:58 på Sectech!

neXus 2015-10-01 SecurityUser-se (Nr3 2015) 221x31

Årets viktigaste säkerhetsmässa den 11–12 novemberSECTECH 2015

Svinn för 9 miljarderSvinnet i svensk detaljhandel har kostat 
nio miljarder kronor det senaste året, en 
ökning med nästan en miljard kronor på 
bara ett år.      SIDAN 28

SIDAN 15

Öppen för översyn av  kamera övervakningslagen

– med fokus på smart säkerhet

SecurityUser_SE_3_2015.indd   1

2015-10-21   15:32

WWW.DETEKTOR.COM • THE GLOBAL SECURITY MAGAZINE • PRODUCED BY AR MEDIA INTERNATIONAL AB • NO 3 • SEP/OCT 2015

Publisher´s Comment      Access control in the limelight
Technology in Application     Bosch secures Turkish airport

Security Technology Market   Big changes ahead for access control market
Business News     
Nice sells physical security businessProduct News     Axis unveils Q86 PT camera series

The Interview
Martin Gren, co-founder of Axis

W
W

W
.D

E
T

E
K

T
O

R
.C

O
M

 •
 T

H
E

 G
L

O
B

A
L

 S
E

C
U

R
IT

Y
 M

A
G

A
Z

IN
E

 •
 P

R
O

D
U

C
E

D
 B

Y
 A

R
 M

E
D

IA
 IN

T
E

R
N

A
T

IO
N

A
L

 A
B

 •
 N

O
 3

  •
 S

E
P

/O
C

T
 2

0
1

5 Top trends for the  access control market 
How to minimize EMI impact on 
mission critical video surveillance

Sponsored bySECURITY  ACADEMYHow to minimize EMI impact on mission critical video surveillance 

Omslag1_Det_Int_3_15_NY.indd   1

2015-08-26   10:15

Ledare

Sectech blir allt viktigare 

Säkerhetsmarknaden

Terrorhot skapar tillväxt på 

den globala säkerhetsmarknaden

Branschkommentar

Dags för säkerhetsbranschen  

att prata hållbarhet

Företag & affärer

Ny ledning i Nexus

Produktnyheter

Ny Q17-serie IP-kameror från Axis

Branschintervju

• Joe Grillo, vd för Vanderbilt

• Julian Rutland, marknadsdirektör för Canon i Europa

   

www.detektor.com • SÄKERHETSBRANSCHENS FACKTIDNING • NR 5 • 2015 • ÅRG 27 • UTGES AV AR MEDIA INTERNATIONAL AB • PRIS 98:-

w
w

w
. d

e
t

e
k

t
o

r
. c

o
m

 •
 S

Ä
K

E
R

H
E

T
S

B
R

A
N

S
C

H
E

N
S

 F
A

C
K

T
I D

N
I N

G
 •

 N
R

 5
 •

 2
0

1
5

 •
 Å

R
G

A
N

G
 2

7
 •

 U
T

G
I S

 A
V

 A
R

 M
E

D
I A

 I N
T

E
R

N
A

T
I O

N
A

L
 A

B
 •

 P
R

I S
 9

8
: -

• Norautron har fullført oppkjøpet  

 av Svensk Säkerhetsvideo

• 245 millioner installerte  

 sikkerhetskamera i verden 

• Mer svinn – organisert krim øker

• Actas – årets sikkerhedsvirksomhed 

• Poul Hasbeck – årets sikkerhedschef

• ADI lancerede SaaS-platform

• Nyt biometrisk ADK-system fra Gunnebo 

•  Over 3.000 besøgte Security User Expo

Fra side 57

Fra side 50

P     
Missa inte

Allt inför Sectech

– läs om konferenserna och utställningen11–12 November på Scandic Talk Hotel/Stockholmsmässan

Omslag1_sverige.indd   1

2015-10-14   15:24

Teckna din helårsprenumeration på Skandinaviens 
ledande facktidning, Detektor Scandinavia (6 nr) 
idag – för endast 470:- exkl moms.

Som premie får du hela SUPERPAKETET, dvs en 
årsprenumeration (4 nr) på den globala facktidningen 
Detektor International (ord pris 470:- exkl moms) som  
speglar säkerhetsindustrins affärer och teknik ur ett 
europeiskt perspektiv. Dessutom bjuder vi dej på en 
årsprenumeration (4 nr) av den svenska tidningen  
SecurityUser (ord pris 89:- exkl moms).

Missa inte det unika tillfället att få en total täckning  
på vad som händer inom säkerhet i Skandinavien  
och i världen. 

Beställ idag!08-556  306  80
info@armedia.se 
– Erbjudandet gäller endast  

t o m 29 november 2015 –

AR Media International AB • Västberga Allé 32 • 126 30 Hägersten  

+46 8 556 306 80 • info@armedia.se • www.armedia.se

470:-
exkl moms

470:- + 470:- + 89:- = 1029:-
Detektor Scandinavia 7 nr Detektor International 4 nr Security User 6 nr

 Prenumerera på  
Detektor Scandinavia  
så får du Detektor International och SecurityUser på köpet

För den som vill hålla koll är SUPERPAKETET lösningen!

...forts från föregående sida 

N
ä

r 
ä
r 

d
e
t 

ti
ll
å
te

t 
a
tt

 k
a
m

e
ra

ö
ve

rv
a

k
a
?

– 
vä

lk
om

m
en

 t
ill

 h
al

vd
ag

sk
on

fe
re

ns
 d

en
 1

2 
no

ve
m

be
r

S
to

ck
h

o
lm

 1
1
–
1
2

 n
o

ve
m

b
e
r 

2
0
1
5

Fö
r i

nf
o 

oc
h 

an
m

äl
an

 w
w

w
.s

e
c
te

ch
.n

u

M
is

sa
 in

te
 f

ör
m

id
da

gs
ko

nf
er

en
se

n 
om

 k
am

er
aö

ve
rv

ak
ni

ng
sl

ag
en

 p
å 

S
ec

te
ch

 d
en

 
12

 n
ov

em
be

r 
på

 S
ca

nd
ic

 T
al

k 
H

ot
el

/S
to

ck
ho

lm
sm

äs
sa

n 
i Ä

lv
sj

ö
. 

D
at

ai
ns

pe
kt

io
ne

n 
fin

ns
 p

å 
pl

at
s 

fö
r 

at
t 

be
ly

sa
 r

eg
el

ve
rk

et
 o

ch
 r

ed
a 

ut
 b

eg
re

pp
en

 
so

m
 in

ry
m

s 
i K

am
er

aö
ve

rv
ak

ni
ng

sl
ag

en
.

den 11–12 november 2015 i Stockholm # 6



Anmäl dig till konferenserna: www.sectech.nu

Nyhetskanalen för säkrare affärer: www.SecurityUser.com • 3–201522 EVENT

Kom och trä� a Axis Communications och ytterligare 35 innovativa företag 
inom nätverksvideobranschen. Lär dig mer om och få demonstrationer 
av de lösningar, teknologier och produkter som � nns tillgängliga på  
marknaden idag.

Registrera dig nu! 
www.axis.com/events/ne-adp-days/registration 

Axis Partner Day 2015
Träffa de ledande 
experterna
inom nätverksvideo.Mer än 35 Axis partners � nns på plats

Agent Vi, Aimetis, Avaya, BCD Video, Bu� alo 
Technology, Cathexis EU, Cognimatics, Digital 
Barriers, Entelec, Everseen, Facit Data Systems, 
Faltcom, Genetec, Icomera, IPS, Milestone, 
Mirasys, Nedap, Optex, Qognify, P3R Lab, Prism, 
Raytec, Razberi Technologies, SeeTec, Secure 
Logiq, Sound Intelligence, Thinking Space, 
Veracity, Vizualize, Wavestore, Western Digital, 
Xtralis, Zenitel

Video management software, security applications, business management applications, 
hardware/technology, physical access control, transmission and storage!

26de November 2015

Axis HQ, Lund

Sverige

axis_ad_partner_showcase_secuser_221x156_sv_1510.indd   1 2015-09-29   12:32:23

Hans Brun är fors-
kare på Centrum för 
Asymmetriska Hot- 
och Terrorismstu-

dier vid Försvarshögskolan och 
doktorand vid the Department 
of War Studies, King´s Col-
lege, London. Hans forskning 
är inriktad på kontraterrorism 
och asymmetriska konflikter.
Projekt om Boko Haram
För närvarande avslutar han 
sin avhandling om bruket av 
så kallade ”hard power policies” 
och deras eventuella inverkan 

på den irländska terrorgruppen 
IRAs operativa förmåga. Dess-
utom arbetar han på ett projekt 
om den islamistiska gruppen 
Boko Haram.
Hot från olika håll
På Sectech-konferensen ska han 
berätta om hur terroristhotet i 
Sverige ser ut. Vilka aktörer är 
det som står för hotbilden? Hur 
kan olika former av terrorism 
hanteras och bemötas? Vad 
kan lokala aktörer göra för att 
minska hotet? Hur ser samhäl-
lets beredskap för terrorism ut? 

– Sverige har historiskt sett alltid 
haft dålig beredskap när stora 
katastrofer händer. Inte bara i 
händelse av terrorattacker. Så är 
det, men visst kan den bli bättre, 
säger Hans Brun, som tycker det 
är viktigt att terrorism-frågan 
inte enbart associeras med fun-
damentalistiska islamister.

– Högerextremister, vänster-
extremister och djurrättsakti-
vister utgör också hot, även 
om de sinsemellan attackerar 
olika typer av mål, säger han 
avslutningsvis.

Den 12 november talar terrorforskaren Hans Brun på Sectech-
konferensen på Scandic Talk Hotel/Stockholmsmässan i Älvsjö. 
Rubriceringen på konferenspasset är ”Terrorism – hur kan vi skydda oss?”    
– Det finns mycket att tala om här, inte minst när det gäller ropen 

på ny lagstiftning. Mycket kan göras inom ramen för den lagstiftning 
som redan finns, säger han.

”Sverige har alltid dålig beredskap 
när stora katastrofer händer”

Terrorforskaren Hans Brun talar på Sectech:

Terrorforskaren Hans Brun talar på Sectech under rubrice-
ringen ”Terrorism – hur kan vi skydda oss”. Han kommer 
bland annat berätta om vilka aktörer som står för hotbilden 
och hur olika typer av terroris kan hanteras och bemötas.

Anmäl dig till konferenserna: www.sectech.nu

Nyhetskanalen för säkrare affärer: www.SecurityUser.com • 3–2015 EVENT 23

caverion.se

Rikstäckande inom säkerhet och skydd

Vi fortsätter att leverera moderna, integrerade säkerhetslösningar med flexibla och öppna gränssnitt till marknaden. 
Våra lösningar är framtidssäkra och kostnadseffektiva över tiden. Med en kontinuerlig utveckling av tjänster är vi en 
samlad resurs för morgondagens säkerhetslösningar redan idag.

Kontakta oss gärna på 020-40 20 10 eller sakerhet@caverion.se

Videoövervakning

Prisceremonin för Detektor International Awards (DIA)  
2015 äger rum den 11 november i samband med 
Säkerhetsbanketten på Sectech, men redan nu kan  
vi presentera de nominerade produkterna.

Årets Detektor International Awards

Det  internationella priset DIA instiftades 
av facktidningen Detektor International 
år 2000 för att uppmuntra och premiera 
företag som utvecklat produkter och 

lösningar som präglas av innovation och/eller 
kundanpassning.

Vinnaren i varje kategori tilldelas den högsta 
utmärkelsen ”Best Product Award”, tvåorna tillde-
las utmärkelsen ”Highly Commended Award” och 
tredjepristagarna tilldelas utmärkelsen ”Innovative 
Achievement Award”. Juryn består av Detektors 
redaktion med nio medarbetare från sex olika länder.

Larm & Detektion

Passerkontroll

D-Tect2 IP från GJD 
Manufacturing, Storbri-
tannien. PoE IP detek-
tor för användning med 
VMS-system.D-Tect2 IP

Strips från Sensative, Sverige. Ultra-
tunna sensorer för inbrottslarm.

Strips

IP Fog Cannon with 
Intellibox från Pro-
tect, Danmark. IP-
baserad dimgenera-
tor för inbrottsskydd.Intellibox

Easy Web Manager Pro 2.0 
från Dualtech IT, Sverige. 
Molnbaserad plattform för 
digitalisering  och övervak-
ning av larmsystemEMW Pro

A8004-VE Network Video 
Door Station från Axis, Sve-
rige. Öppen nätverksbaserad 
videoporttelefon med 2-vägs-
kommunikation.A8004-VE

HID Mobile Access 
från HID Global, USA. 
Lösning för att via 
smartphone öppna en 
dörr eller grind.HID Mobile Access

KS100 Aperio Server Cabinet 
Lock från Assa Abloy, Sverige. 
Passerkontrolllösning för att 
säkra IT och data.  

KS100 Aperio

Axis P32 featuring 
Zipstream Technology 
från Axis, Sverige. IP-
kamera med Zipstream 

som reducerar behov av bandbredd och 
lagringsutrymme.

Axis P32

UFG1122 Ultra 
series camera från 
Merit Lilin, Taiwan. 

Världens första  säkerhetskamera som 
kan leverera 120 FPS.

Ultra Series

7K HD Pro camera 
(30M) från Avigilon, 
USA. Världens första 
7K säkerhetskamera 

(30 miljoner pixels).
7K HD Pro 

DS7600NI-E1/A All in 
One NVR från Hikvision, 
Kina. Allt-i-en-NVR som 
är designad som om det 
bara är en monitor.All in One NVR

JustIn key technology  från 
Salto Systems, Spanien. Lös-
ning för BLE eller NFC-rus-
tade smartphones att ratio-

nellet användas för access i exempelvis 
hotell eller universitet.

JustIn Key
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UR Fog – DimgeneratorLookc Säkerhetssystem har tecknat avtal för distribution av den italienska dimgeneratorn UR Fog. Företaget beskriver den som en av marknadens snabbaste, och framhåller att den är energisnål samt mycket lätt att installera.Smash and grab-kupper har blivit allt vanligare. Tjuvar bryter sig in i en lokal, och rensar den på värdesaker inom loppet av minuter. Då kan en dimgenerator vara en bra förebyggande enhet. Lookc:s UR Fog finns i fem olika mo-deller, som fyller rum från 210 m3 till 2 200 m3 med dimma. Urvalet av modellerna ger kun-den flexibilitet och möjlighet till att få precis rätt modell för dennes användningsområdet, menar företaget.
– Det som gör våra dimge-neratorer unika är att de är en av marknadens snabbaste, har dubbla behållare med vätska, och att de har tio års garanti på mekaniken. Vidare har de sabotageskyddat munstycke och är också mycket enkla att installera. Driftkostnaderna är 

överraskande låga och maskinerna har möjlighet till bus-integration, säger Torbjörn Halstensen på Lookc Säkerhetssystem.
Den Största modellen, Fast 012C, fyller ett 1800 m3 stort rum med dimma på under 60 sekunder och väger endast 22 kilo

Ny Q17-serie IP-kameror från Axis – med ljudanalys

Axis lanserar en ny Q17-serie nätverkskameror med 10x optisk zoom och auto fokus, samt WDR–Dynamic Capture som ger klarare bild i svåra ljusför-hållanden. Q1775 och Axis Q1775-E täcker stora områden, med både heltäckande översikts-video och detaljerade bilder som kan användas för identifikation av objekt.
Produkternas formfaktor är identisk med den tidigare modellen Axis Q1755. Det är därför möjligt att enkelt upp-gradera en befintlig videoöver-vakningsinstallation med den senaste tekniken.

– Axis Q1775 kan också integreras med andra produkter så som explosionssäkrade ka-merahus och pan/tilt lösningar, säger Erik Frännlid, Director of Product Managment på Axis.Axis Q1775-E är en utom-husanpassad kamera, med en 

design som passar säkerhets-installationer för byggnader, parkeringsplatser och generell stadsmiljö. Kameran används med fördel till bevakning av in- och utgångar samt perimeter-skydd för större områden.Axis’ Arctic Temperature Control gör att kameran, som är IP66-, IK10- och NEMA 4X-klassad, fungerar i temperaturer ner till -40 °C.
– Nätverkskameror är smarta produkter. Intelligent videoanalys gör det möjligt för säkerhetspersonal att inte bara använda video för att analysera vad som har hänt, utan också att automatiskt upptäcka och sedan agera på en situation i samma stund som den uppstår, säger Erik Frännlid och fortsätter:– Ju tidigare operatören av videoinstallationen blir varse om en incident desto mer tid har han eller hon på sig att agera. 

Ofta startar en incident med ett ovanligt ljud. Det kan vara ett skrik, en explosion eller ett pistolskott. Ljud detekteras inte med hjälp av videoanalys – ljud detekteras med hjälp av audio-analys. Axis Q1775 och Axis Q1775-E har audiofunktionali-tet av hög kvalitet som möjlig-gör ett flertal applikationer för audioanalys, vilka erbjuds av Axis partners.
Axis Q1775 och Axis  1775-E har stöd för rörelsedetektering, 

”active tampering alarm”, chock detektering och ”Gatekeep-ing”- funktionalitet (att vakta en grind och zooma in på specifika objekt). De levererar multipla, individuella och konfigura-tionsbara H.264 och Motion JPEG videoströmmar i högsta bildhastighet samt möjliggör ”edge recording” för en optimal lagring av videomaterialet på kameran.

Kentima lanserar Ethiris Network Video Recorder Kentima lanserar Ethiris Network Video Recorder (NVR). Syftet med Ethiris NVR är att förenkla och snabba upp vägen för systeminte-gratören från inköp av utrustning till färdig lösning hos kund.Ethiris NVR är en kombina-tion av Ethiris Video Manage-ment Software (VMS) och en robust hårdvara, allt utvecklat av Kentima. Den har ett inbyggt kontrollcenter som hjälper syste-mintegratören med de vanligaste uppgifterna som tillsammans med en konfigurationsguide minimerar tiden för driftsättning av systemet.I ett pressmeddelande framhål-ler Kentima att kvaliteten på komponenter i kombination med smarta lösningar för kylning skapar en hög tillförlitlighet. En separat mSATA-disk för ope-rativsystem och Ethiris VMS kombinerat med en särskild videolagringsdisk av typ AV eller Enterprise ger optimerad videolagring och ökad stabilitet. Systemet är anpassat och testat för kontinuerlig lagring för samtliga 

kameror i Full HD-upplösning.Ethiris NVR kan användas som en fristående server såväl som ingå i ett Ethiris Cluster för att skapa redundanta lösningar bestående av flera Ethiris NVR. Valfritt antal klienter kan anslutas till samtliga enheter i systemet för visning av live- och inspelad video. Man kan välja mellan flera olika modeller med 12, 16 respektive 24 kameralicenser med önskad licensnivå. Det går även välja fem års fria uppdateringar av Ethiris-mjukvaran i enheten.

För mer info om produktnyheterna kontakta leverantören direkt, se inköpsguiden på sidorna 69–73

Leverantörens hemsida är länkad på säkerhetsbranschens internetportal, www.securityworldhotel.com
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Säkerhetskamera med månljussensor
Mobotix lanserar sin kamera för 
takmontage, p25 6MP, som är 
utrustad med helt ny 6- mega-
pixels månljussensor som uppges 
ge bästa prestanda i miljöer med 
svaga ljusförhållanden för att 
passa alla inomhussituationer. 

Den nya p25-kameran är 
takmonterad med manuell pano-
rerings- och lutningsfunktion för 
fullständig flexibilitet i instal-
lationen. Om p25 monteras med 
en telefotolins kan den riktas mot 
specifika platser i rummet, och 
förses den med en 90-graderslins 
vid en hörninstallation kan p25 
överskåda hela rummet med 
6-megapixels upplösning. En 
hemisfärisk version finns också 
tillgänglig. Alla inomhusmodeller 
(i25, c25, p25) kommer med ett 
ytmonteringsset för betongtak, 
dessutom går det att köpa till 
ett ljudpaket med mikrofon och 
högtalare som möjliggör tvåvägs-
kommunikation.

Kameran p25 kan med 
funktionen Mxanalytics räkna 
besökare/kunder och analysera 
deras beteende, utan extra kost-
nad, vilket ska attrahera kunder 

som vill säkra inomhusmiljöer 
i butiker, museer och dylikt. 
Inga kostnader för datorer eller 
licenser tillkommer, utlovar 
tillverkaren.

Förutom Mxanalytics ingår 
alla andra Mobotix-funktioner, 
exempelvis Mxactivitysensor 
(som uppges förhindra upp mot 
90 procent av alla falsklarm), 
intern inspelning och/eller NAS-
inspelning, e-postnotiser, FTP- 
och IP-förfrågningar med mera. 
Mobotix framhåller också sin 
strömsnåla design som uppges 
dra mindre än 4 watt via vanlig 
PoE, vilket, enligt den tyska till-
verkaren, innebär att produktens 
elkostnader hör till marknadens 
lägsta.

Samtliga Mobotix-kameror 
är baserade på ett decentraliserat 
koncept. Alla inspelningar kan 
lagras internt på ett microSD-
kort, externt på en USB-enhet 
eller via IP-nätverket på NAS-
hårddiskar.

Teletec Connect 
lanserar Power 

Series i hela 
Norden.

Nyheterna kommer från www.securityworldhotel.com 

För mer info om produktnyheterna kontakta leverantören direkt, se inköpsguiden 
på sidorna 69–73. Leverantörens hemsida är länkad på säkerhetsbranschens inter-
netportal, www.securityworldhotel.com

Två nya domekameror från Axis
Efter lanseringen av Axis P56, 
Axis Q61 and Axis V59 PTZ 
tidigare i år kommer nu två nya 
PTZ IP-domekameror från Axis – 
P5514 och P5515. Bägge modeller 
finns i både inomhus- och utom-
husversioner.

Axis P5514 och P5515 är 
PTZ-inomhuskameror lämpade 
för övervakning av föreläsningssa-
lar, gallerior och hotellreceptioner, 
hävdar Axis. P5514 är en HDTV 
720p-kamera med 12 gånger 
zoom som är IP51-klassad mot 
damm. Desamma gäller P5515, 
som har full HD-upplösning 
(1080p).

Bägge kameror släpps även i 
utomhusversioner, Axis P5514-E 
och Axis P5515-E, som är pas-
sande för mindre områden som 
skolgårdar och parkeringsplatser. 
De är IP66-klassade för att klara 
hårda väderförhållanden med både 
vatten, snö och vind.

Jämfört med tidigare gene-
rationers kameror har Axis P55-

serien utrustats med en förbättrad 
videoanalysfunktion och större 
ljuskänslighet. Smarta funktioner 
inkluderar ljuddetektering och 
Gatekeeperfunktion som gör det 
möjligt för kameran att upptäcka 
ett objekt i en miljö och sedan 
zooma in på det.

Kamerorna stödjer AXIS 
Camera Application Platform och 
tillåter därför nedladdning av yt-
terligare videoanalysapplikationer.

Kameraövervakning

Nya kombiläsare till Vaka
Axema Access Control lanserar 
två nya beröringsfria läsare till 
Vaka passersystem med stöd för 
både Mifare och EM.

– Våra kunder har efterfrågat 
Mifare läsare till Vaka-passersys-
temet och vi valde då att ta fram 
en smart kombiläsare som stödjer 
både Mifare och EM, meddelar 
marknadschefen Richard Bergman.

Kombiläsaren A66 är bestyckad 
med display, mikrofon och pos-
tens IR samt en extra utgång för 
styrning av el-lås eller kamera och 
två ingångar för öppnarknapp och 
dörrkontroll, vilket gör att den 
fungerar för såväl entrédörrar som 
porttelefoner. Den enklare model-
len A63 har stöd för Mifare/EM 
och har knappsats och högtalare 
som ger talade instruktioner hur 
systemet används. 

– Vårt system är anpassat för 
alla. Du kan exempelvis lägga in 
individuella dörröppningstider 
för rörelsehindrade, vilket gör det 

idealiskt 
för hyres-
gäster med 
olika behov 
i flerbo-
stadshus, 
säger Philip 
Wachtmeis-
ter, VD på Axema.

Han menar även att Mifare/
EM-läsaren är det perfekta valet 
för kontorsfastigheter där man 
har flera passersystem med olika 
lästekniker och där användarna 
kan använda sina befintliga nyck-
elbrickor, såsom i kontorshotell 
och köpcentrum.

– Kunderna får också flexibi-
liteten att stegvis övergå från EM 
till Mifare, då Mifare läsarteknik 
blir allt vanligare inom bl.a. kom-
muner och myndigheter, tillägger 
Richard.
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Säkerhetskamera med månljussensor

Mobotix lanserar sin kamera för 

takmontage, p25 6MP, som är 

utrustad med helt ny 6- mega-

pixels månljussensor som uppges 

ge bästa prestanda i miljöer med 

svaga ljusförhållanden för att 

passa alla inomhussituationer. 

Den nya p25-kameran är 

takmonterad med manuell pano-

rerings- och lutningsfunktion för 

fullständig flexibilitet i instal-

lationen. Om p25 monteras med 

en telefotolins kan den riktas mot 

specifika platser i rummet, och 

förses den med en 90-graderslins 

vid en hörninstallation kan p25 

överskåda hela rummet med 

6-megapixels upplösning. En 

hemisfärisk version finns också 

tillgänglig. Alla inomhusmodeller 

(i25, c25, p25) kommer med ett 

ytmonteringsset för betongtak, 

dessutom går det att köpa till 

ett ljudpaket med mikrofon och 

högtalare som möjliggör tvåvägs-

kommunikation.
Kameran p25 kan med 

funktionen Mxanalytics räkna 

besökare/kunder och analysera 

deras beteende, utan extra kost-

nad, vilket ska attrahera kunder 

som vill säkra inomhusmiljöer 

i butiker, museer och dylikt. 

Inga kostnader för datorer eller 

licenser tillkommer, utlovar 

tillverkaren.
Förutom Mxanalytics ingår 

alla andra Mobotix-funktioner, 

exempelvis Mxactivitysensor 

(som uppges förhindra upp mot 

90 procent av alla falsklarm), 

intern inspelning och/eller NAS-

inspelning, e-postnotiser, FTP- 

och IP-förfrågningar med mera. 

Mobotix framhåller också sin 

strömsnåla design som uppges 

dra mindre än 4 watt via vanlig 

PoE, vilket, enligt den tyska till-

verkaren, innebär att produktens 

elkostnader hör till marknadens 

lägsta.
Samtliga Mobotix-kameror 

är baserade på ett decentraliserat 

koncept. Alla inspelningar kan 

lagras internt på ett microSD-

kort, externt på en USB-enhet 

eller via IP-nätverket på NAS-

hårddiskar.
Teletec Connect 

lanserar Power 
Series i hela 

Norden.
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PTZ-inomhuskameror lämpade 

för övervakning av föreläsningssa-

lar, gallerior och hotellreceptioner, 

hävdar Axis. P5514 är en HDTV 

720p-kamera med 12 gånger 

zoom som är IP51-klassad mot 

damm. Desamma gäller P5515, 

som har full HD-upplösning 

(1080p).
Bägge kameror släpps även i 

utomhusversioner, Axis P5514-E 

och Axis P5515-E, som är pas-
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skolgårdar och parkeringsplatser. 

De är IP66-klassade för att klara 
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videoanalysfunktion och större 

ljuskänslighet. Smarta funktioner 

inkluderar ljuddetektering och 
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zooma in på det.
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Camera Application Platform och 

tillåter därför nedladdning av yt-

terligare videoanalysapplikationer.
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två nya beröringsfria läsare till 

Vaka passersystem med stöd för 

både Mifare och EM.
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Mifare läsare till Vaka-passersys-

temet och vi valde då att ta fram 

en smart kombiläsare som stödjer 

både Mifare och EM, meddelar 

marknadschefen Richard Bergman.
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med display, mikrofon och pos-

tens IR samt en extra utgång för 

styrning av el-lås eller kamera och 

två ingångar för öppnarknapp och 

dörrkontroll, vilket gör att den 

fungerar för såväl entrédörrar som 

porttelefoner. Den enklare model-

len A63 har stöd för Mifare/EM 

och har knappsats och högtalare 

som ger talade instruktioner hur 

systemet används. 
– Vårt system är anpassat för 

alla. Du kan exempelvis lägga in 

individuella dörröppningstider 

för rörelsehindrade, vilket gör det 

idealiskt 
för hyres-
gäster med 
olika behov 
i flerbo-
stadshus, 
säger Philip 
Wachtmeis-
ter, VD på Axema.

Han menar även att Mifare/

EM-läsaren är det perfekta valet 

för kontorsfastigheter där man 

har flera passersystem med olika 

lästekniker och där användarna 

kan använda sina befintliga nyck-

elbrickor, såsom i kontorshotell 

och köpcentrum.
– Kunderna får också flexibi-

liteten att stegvis övergå från EM 

till Mifare, då Mifare läsarteknik 

blir allt vanligare inom bl.a. kom-

muner och myndigheter, tillägger 
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UR Fog – DimgeneratorLookc Säkerhetssystem har tecknat avtal för distribution av den italienska dimgeneratorn UR Fog. Företaget beskriver den som en av marknadens snabbaste, och framhåller att den är energisnål samt mycket lätt att installera.Smash and grab-kupper har blivit allt vanligare. Tjuvar bryter sig in i en lokal, och rensar den på värdesaker inom loppet av minuter. Då kan en dimgenerator vara en bra förebyggande enhet. Lookc:s UR Fog finns i fem olika mo-deller, som fyller rum från 210 m3 till 2 200 m3 med dimma. Urvalet av modellerna ger kun-den flexibilitet och möjlighet till att få precis rätt modell för dennes användningsområdet, menar företaget.
– Det som gör våra dimge-neratorer unika är att de är en av marknadens snabbaste, har dubbla behållare med vätska, och att de har tio års garanti på mekaniken. Vidare har de sabotageskyddat munstycke och är också mycket enkla att installera. Driftkostnaderna är 

överraskande låga och maskinerna har möjlighet till bus-integration, säger Torbjörn Halstensen på Lookc Säkerhetssystem.
Den Största modellen, Fast 012C, fyller ett 1800 m3 stort rum med dimma på under 60 sekunder och väger endast 22 kilo

Ny Q17-serie IP-kameror från Axis – med ljudanalys
Axis lanserar en ny Q17-serie nätverkskameror med 10x optisk zoom och auto fokus, samt WDR–Dynamic Capture som ger klarare bild i svåra ljusför-hållanden. Q1775 och Axis Q1775-E täcker stora områden, med både heltäckande översikts-video och detaljerade bilder som kan användas för identifikation av objekt.
Produkternas formfaktor är identisk med den tidigare modellen Axis Q1755. Det är därför möjligt att enkelt upp-gradera en befintlig videoöver-vakningsinstallation med den senaste tekniken.

– Axis Q1775 kan också integreras med andra produkter så som explosionssäkrade ka-merahus och pan/tilt lösningar, säger Erik Frännlid, Director of Product Managment på Axis.Axis Q1775-E är en utom-husanpassad kamera, med en 

design som passar säkerhets-installationer för byggnader, parkeringsplatser och generell stadsmiljö. Kameran används med fördel till bevakning av in- och utgångar samt perimeter-skydd för större områden.
Axis’ Arctic Temperature Control gör att kameran, som är IP66-, IK10- och NEMA 4X-klassad, fungerar i temperaturer ner till -40 °C.

– Nätverkskameror är smarta produkter. Intelligent videoanalys gör det möjligt för säkerhetspersonal att inte bara använda video för att analysera vad som har hänt, utan också att automatiskt upptäcka och sedan agera på en situation i samma stund som den uppstår, säger Erik Frännlid och fortsätter:– Ju tidigare operatören av videoinstallationen blir varse om en incident desto mer tid har han eller hon på sig att agera. 

Ofta startar en incident med ett ovanligt ljud. Det kan vara ett skrik, en explosion eller ett pistolskott. Ljud detekteras inte med hjälp av videoanalys – ljud detekteras med hjälp av audio-analys. Axis Q1775 och Axis Q1775-E har audiofunktionali-tet av hög kvalitet som möjlig-gör ett flertal applikationer för audioanalys, vilka erbjuds av Axis partners.
Axis Q1775 och Axis  1775-E har stöd för rörelsedetektering, 

”active tampering alarm”, chock detektering och ”Gatekeep-ing”- funktionalitet (att vakta en grind och zooma in på specifika objekt). De levererar multipla, individuella och konfigura-tionsbara H.264 och Motion JPEG videoströmmar i högsta bildhastighet samt möjliggör ”edge recording” för en optimal lagring av videomaterialet på kameran.

Kentima lanserar Ethiris Network Video Recorder 
Kentima lanserar Ethiris Network Video Recorder (NVR). Syftet med Ethiris NVR är att förenkla och snabba upp vägen för systeminte-gratören från inköp av utrustning till färdig lösning hos kund.

Ethiris NVR är en kombina-tion av Ethiris Video Manage-ment Software (VMS) och en robust hårdvara, allt utvecklat av Kentima. Den har ett inbyggt kontrollcenter som hjälper syste-mintegratören med de vanligaste uppgifterna som tillsammans med en konfigurationsguide minimerar tiden för driftsättning av systemet.I ett pressmeddelande framhål-ler Kentima att kvaliteten på komponenter i kombination med smarta lösningar för kylning skapar en hög tillförlitlighet. En separat mSATA-disk för ope-rativsystem och Ethiris VMS kombinerat med en särskild videolagringsdisk av typ AV eller Enterprise ger optimerad videolagring och ökad stabilitet. Systemet är anpassat och testat för kontinuerlig lagring för samtliga 

kameror i Full HD-upplösning.Ethiris NVR kan användas som en fristående server såväl som ingå i ett Ethiris Cluster för att skapa redundanta lösningar bestående av flera Ethiris NVR. Valfritt antal klienter kan anslutas till samtliga enheter i systemet för visning av live- och inspelad video. Man kan välja mellan flera olika modeller med 12, 16 respektive 24 kameralicenser med önskad licensnivå. Det går även välja fem års fria uppdateringar av Ethiris-mjukvaran i enheten.

För mer info om produktnyheterna kontakta leverantören direkt, se inköpsguiden på sidorna 69–73
Leverantörens hemsida är länkad på säkerhetsbranschens internetportal, www.securityworldhotel.com
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Yoyocam 3G Indoor – kameralarm

Yoyomotion lanserar Yoyocam 3G 

Indoor, som är en enhet, bestå-

ende av högupplöst kamera med 

inbyggd rörelsesensor (PIR). 

Yoyocam 3G är en lättinstal-

lerad gör-det-själv-lösning avsedd 

för hemmet, fritidshuset, bilen, 

båten eller husvagnen. Händer 

något skickas ett SMS-larm direkt 

till angett mobilnummer följt av 

högupplösta bilder. Med en app 

hanteras funktionerna.  Den nya 

och kompakta modellen Yoyocam 

3G har tagits fram med fokus på 

användarvänlighet, teknik och 

funktion. 
– Allt som behövs för att 

installera Yoyocam 3G är 

ett SIM-kort från valfri 

operatör, elström samt 

några minuter av din tid. 

Följer man dessutom den 

pedagogiska guiden på 

svenska klarar vem som 

helst av att göra installatio-

nen utan några särskilda 

förkunskaper, säger Johan 

Tysklind, produktansvarig 

på Yoyomotion.

Varken nätverk el-

ler tillgång till internet 

krävs för att koppla upp 

Yoyocam 3G utan kom-

munikationen sker direkt 

via 3G/GSM. Att ställa 

in extrafunktioner som 

exempelvis schemalagd ak-

tivering och intervaller för 

bildtagning hanteras via 

en användarvänlig app på 

svenska – både för Iphone 

och Android.
Yoyocam 3G Indoor 

har inbyggd infraröd rörel-

sedetektor samt högupp-

löst kamera med mörkerseende. 

Temperatur- och strömbrottsvakt 

finns inbyggda som larmar via 

SMS vid strömavbrott eller av-

vikande temperatur.

– Yoyocam 3G fungerar dessut-

om som ett utmärkt komplement 

till villalarmet om man själv vill se 

vad som händer när ett larm går. 

Detta ger användaren en möjlig-

het att avstyra falsklarm och spara 

pengar på onödiga utryckningar, 

säger Johan Tysklind.

Assa lanserar Smartair Pro 

Smartair Pro 6.03 är ett passer-

system med flera typer av läsare. 

Gemensamt för alla är att det inte 

krävs någon kabeldragning eller 

ingrepp i dörren då systemet istäl-

let kommunicerar via användarnas 

passerkort. Detta gör att läsarna 

kan placeras med geografisk sprid-

ning på såväl ytterdörrar som 

innerdörrar och glasdörrar.

I sortimentet finns externt 

strömförsörjda väggläsare, bat-

teridrivna elektroniska cylindrar, 

dörrläsare och skåplås med 

schemastyrning. Smartair Pro 6.03 

kan förutom domänhantering med 

dedikerade klienter erbjuda utvalda 

funktioner via ett webgränssnitt.

Smartair Pro passar både som 

komplett passersystem på mindre 

eller medelstora anläggningar eller 

som ersättare för mekaniska cylin-

drar på innerdörrar i kombination 

med andra system. Samtliga läsare 

kan styras via schema för såväl 

behörighet som säkerhetsnivåer i 

dörren. Programvaran är utformad 

som ett låsschema vilket ger en 

enkel administration.

Videoövervakning från Grundig 

via VMC  
VMC Elteknik, som ingår i den 

internationella koncernen TKH 

Group, börjar nu erbjuda sina 

kunder videoövervakningslös-

ningar från Grundig Security, 

som också är ett TKH-företag.

Grundig-utbudet kommer 

komplettera VMC Eltekniks 

utbud av heltäckande säkerhets-

lösningar, inte minst tack vare 

Grundigs NVR- och DVR-

produkter i kombinationen med 

VMS-systemet Sense som VMS 

Elteknik hade sedan tidigare i sitt 

sortiment.
Magnus Magnusson, mark-

nadschef på VMC Elkteknik, är 

nöjd över att nu kunna inkludera 

Grundig-produkterna i företagets 

videoövervakningsprogram.

– Grundig produkter erbjuder 

den senaste och vassaste tekniken 

och har sedan länge ett etablerat 

rykte för enastående funktiona-

litet, tillförlitlighet och kvali-

tetsproduktion. Alla Grundig 

produkter är baserade på den 

senaste tekniken och utvecklas 

alltid med användarvänlighet i 

åtanke, kommenterar han.

Lanseringen är nära.

Next generation alarm communication

Nu är det bara några sidor fram till lanseringen av vår uppgraderade 

plattform EasyWebManager2.0 PRO och helt nya serie  

DALM Säkerhetsroutrar. Nyheterna innebär ännu fler smidiga  

tjänster och funktioner när analoga larm digitaliseras.

Nyheterna kommer från www.securityworldhotel.com 
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Uppdaterat låscylinderkoncept
Nu lanseras Kaba Expert Plus, 
patentsökt till 2033, en vidare-
utveckling och uppgradering av 
låscylindern Kaba Expert.

Kaba ExpertPlus har en rad nya 
finesser och en ny nyckelprofil. 
Innanmätet i låscylindern är också 
uppgraderat och har 22 stiftkana-
ler för högsta möjliga säkerhet.

– När vi lanserade Kaba expert 
testkördes det i över en miljon 
låscykler, tio gånger så många 
testcykler som krävs för att nå 
försäkringsbolagens högsta klass. 
Vi är stolta över att levererar mark-
nadens säkraste låssystem, säger 
Lars Lindblom, produktchef för 
området.

Kaba Expert Plus kan kom-
bineras med chip på nyckeln 
som medger tillträde till andra 

områden med digitala cylindrar. 
En annan fördel är att nyckeln 
är vändbar och uppges därför ge 
fördubblad livslängd. Nyckeln går 
ej att kopiera av obehöriga

Kaba Expert Plus är integrerbar 
med Kabas alla elektroniska lås-
koncept och låscylindern passar de 
flesta av marknadens alla låshus. 
Kaba utlovar 12 års garanti på 
produkten.

Videoanalys för Mobotix-kameror
Nya Mobotix Analytics finns nu 
till alla enlinskameror. Program-
varan gör att kamerorna kan 
räkna personer som rör sig genom 
korridorer i olika riktning samt 
skapa värmekartor för att markera 
områden med hög rörelseaktivi-
tet. Denna statistik kan kameran 
dagligen eller veckovis skicka per 
e-post, och är ett utmärkt  verktyg 
för att mäta beteendet hos större 
grupper, till exempel i en butik.

Programvaran (MX-V4.3.2.68) 
är kostnadsfri och finns till alla 

enlinsmodeller, inte minst de 
prisvärda inomhusmodellerna 
(i25, c25, p25). För ett sam-
manlagt systempris på 398 euro 
får användaren ett hemisfäriskt 
fem megapixels kamerasystem 
med analysprogram, inspelnings-
program som kan hantera flera 
terabyte NAS (nätverksansluten)-
lagring samt alla andra funktio-
ner hos Mobotix-kameror, som 
aktivitetssensor och automatisk 
inspelning och meddelning vid 
aktivitet.

Robotkamera för företag och universitet
Sony presenterar SRG-120DU, 
det senaste tillskottet i den 
mycket uppskattade SRG-serien 
av HD-kameror med fjärrstyr-
ning. Kameran kommer att ingå 
i Sonys serie av PTZ-kameror 
– SRG-300SE, SRG-120DH och 
SRG-300H – och blir den första 
kameran i serien som utrustats 
med USB 3.0 och kompatibilitet 
för UVC-video.

SRG-120DU kan snabbt 
kopplas upp mot Unified Com-
munications, Collaboration 
(UCC) och enheter för ström-
mad media. Kamerans breda 
upptagningsområde (71 grader) 
och autofokus-objektiv med 12x 

optisk/12x digital zoom gör den 
lämpad för små och medel-
stora rum. Kamerahuset har en 
kompakt allt-i-ett-design och är 
enkelt att installera på en rad olika 
platser.

– Med sin USB 3.0-anslutning 
kan SRG-120DU enkelt kopplas 
till en dator för att skapa en pro-
fessionell videohanteringsmiljö. 
USB 3.0 möjliggör för bland 
annat företag och universitet att 
spela in och live-sända video med 
broadcast-kvalitet med upp till 60 
bilder per sekund utan att behöva 
använda sig av specialutrustning, 
säger Alessandro Marcello, Product 
Manager Visual Communication 

Solutions, Sony Europe.
Kameran lämpar sig väl som 

en konsumentkamera och passar 
för användare som vill ha högre 
bildkvalitet. SRG-120DU har 
snabb dataöverföring av okompri-
merade videosignaler. Kameran 
har utrustats med Sonys ½.8-type 
Exmor CMOS-sensor och View-
DR-teknik. Tekniken skapar en 
bred betraktningsvinkel med 
Sonys full-capture Wide-D som 
kompenserar för svåra motljus el-
ler förändrade ljusförhållanden.

Kamerans XDNR-teknik redu-
cerar buller och oönskade ljud och 
ger skarpa bilder i miljöer med 
begränsat ljus. Kameran har även 

en snabb och tystgående panore-
ring, tilt och zoom-funktion med 
en motor som ger ifrån sig mindre 
än 35 dB, vilket passar perfekt för 
bullerkänsliga miljöer såsom sjuk-
hus, klassrum och möteslokaler.

Robotkameran SRG-120DU 
kommer att finnas tillgänglig i 
Europa i september 2015.

Lås

SRG120DU 
reducerar buller och 
oönskade ljud.

Ridådetektor med trippelteknik
UTC Fire & Security presenterar 
nu en en ny ridådetektor i kom-
biutförande (MW+IR/IR) som är 
anpassad för både inomhus- och 
utomhusmiljöer.

6930AMP är en utomhusrö-
relsdetektor i ridåutförande som 
använder två oberoende pas-
siva infraröda detektorer och en 
mikrovågsmodul. Alla tre sensorer 
måste triggas för att signalera ett 
inbrottslarm. Dessutom har den 
aktiv infraröd teknik som används 
för att detektera antimaskerings-
försök av detektorn. Med sin ringa 
storlek kan den smidigt integreras 
i alla typer av system.

Detektorn har programmerbar 
pulsräkning och LED-aktive-
rings-/avaktiveringsfunktion. 
Integrerade DIP-switchar gör det 

möjligt för installatören att välja 
ut fyra fördefinierade intervall 
beroende på den önskade till-
lämpningen.

Detektorn erbjuder tre möjliga 
monteringsalternativ: platt på en 
vägg, 90° vinkelrätt mot en vägg 
med hjälp av T-fästet som medföl-
jer detektorn eller med hjälp av ett 
vridbart fäste för 
ännu större flexi-
bilitet och som 
kan köpas som 
separat tillbehör.

Brandlarm

6930AMP.
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D-Link släpper fem nya ip-kameror 
D-Links lanserar nu sitt nya 
återförsäljarprogram en ny serie av 
videoövervakningskameror med 
namnet Vigilance. Den nya serien 
erbjuder installatörer ett prisvärt 
och funktionellt alternativ för sina 
kunder.

Vigilance – med modeller 
avsedda för både utomhus- och 
inomhusbruk, har totalt fem mo-
deller och kan installeras i både 
hem och på företag, inklusive 
kontor, restauranger och fabriker. 
Kamerorna bygger på bransch-

standarder för att enkelt kunna 
kopplas ihop med andra system.

Hela serien av Vigilance-
serien inkluderar följande 
modeller:
• DCS-4201 – Trådlös kamera 
med HD-upplösning (DCS-
4201). 1 megapixel, 720p upp-
lösning, 10 meters mörkerseende 
och 3DNR.
• DCS-4602EV – Utomhuska-
mera med full HD, vandalsäker 
domekamera med PoE, Power 
over Ethernet. 2 megapixel, 

1080p upplösning, 20 
meters mörkerseende, 
WDR, 3DNR.
• DCS-4603 – Dome 
kamera. 3 megapixel, 
1080p upplösning, 10 
meters mörkerseende, 
WDR och 3DNR.
• DCS-4701E – HD Outdoor 
PoE Mini Bullet kamera. 1,3 
megapixel, 720p upplösning, 30 
meters mörkerseende, WDR, 
3DNR och funktionen lowlight 
+.

• DCS-4802E – Utomhuskamera 
med full HD, Minidome-kamera 
med PoE. 2 megapixel, 1080p 
upplösning, 30 meters mörkerse-
ende, WDR, 3DNR samt 3 Axis 
Gimbal/gimbal med 3 axlar.

IP-baserade porttelefoner från Paxton 
Teletec Connect lanserar under 
september Paxtons nya portappara-
ter tillsammans med nästa version 
av Net2 Entry-mjukvaran. De nya 
panelerna finns i två olika utföran-
den, standard och vandalsäker.

Båda modellerna finns för in-

fällnad- och utanpåliggande mon-
tering med regnskydd som tillval. 
Designen har fått sig ett ansiktslyft 
och små korrigeringar har gjorts 
för bättre användarvänlighet.

Under höljet har mycket nytt 
införts, bland annat har kameran i 

panelen fått en funktion för pano-
rering och tilt. Panelerna har även 
stöd för den senaste MIFARE-
teknologin vilket varit efterfrågat 
på marknaden.

– Genom ett nära arbete med 
våra installatörer, för att verkligen 

förstå mark-
nadens behov och implementera 
funktioner som är användbara 
för användaren, tror vi att de nya 
panelerna tar Net2 Entry-systemen 
till nästa nivå, säger Gareth O’Hara, 
marknadschef på Paxton Group.

Indikeringstablå från Alarmtech 
Alarmtech lanserar nu RM 12-24 
(12-24Vdc), en larm- och indike-
ringstablå som kan användas för 
indikering av tex dörrstatus, dörr-
lås, fönsterstatus, överfallslarm 
eller övervakning av 12 slingor.

Den kan även användas som 
relämodul som omvandlar Open 
Collector (OC) utgångar till relä-
utgångar med växlande funktion.

RM 12-24 består av 12 obe-
roende, parallella ingångar med 
vardera en balanserad slinga med 

ändresistans 2,2K som vardera 
driver ett växlande relä NO/NC 
som följer ingångarnas status. De 
kan anslutas blandat till brytande, 
slutande eller växlande kontakter.

Utgångsreläerna följer statusen 
på ingångarna, reläet är aktivt när 
ingången är ansluten mot jord. 
Varje kanal indikeras separat med 
lysdiodsindikeringar (LED) på 
frontpanelen.

Enheten har även en sum-
malarmfunktion för samtliga 12 

ingångar. Summalarm indikeras 
på separat indikering (LED) samt 
på en separat reläutgång (växlande 
NO/NC).

Enheten har två byglar där 
det går att välja om lysdioder och 
summalarm skal vara kvarstående 
tills återställning sker eller om 
enheten skal vara självåterstäl-
lande samt om summern skal 
vara aktiv när summalarmrelä 
aktiveras eller om summern skall 
vara frånkopplad.

Dubbel avläsningsteknik 
och touchskärm

Vi  ses  på

Sectech
Monter  03:40

Fler än 800 chefer och medarbetare i en ceremoni där den nya visionen tillkännagavs i 
Seoul den 27 juli, 2015.

Next generation alarm communication

Installera en bra affär.
För säkerhets skull.
Nu lanserar vi plattformen EasyWebManager 2.0 PRO och vår nya serie DALM Säkerhetsroutrar som 
ger alla analoga larmsystem ännu smidigare digitala trygghetsfunktioner. Som installatör kan du erbjuda 
dina larmkunder fler kostnadseffektiva och digitaliserade servicetjänster till en fast månadskostnad – och 
villaägare och företag slipper investera i nya digitala system när det analoga telenätet nu avvecklas.

Läs mer om nästa generations larmkommunikation på dualtech.se

LANSERING:  
ÄNNU FLER  
TJÄNSTER!
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Uppdaterat låscylinderkoncept
Nu lanseras Kaba Expert Plus, 
patentsökt till 2033, en vidare-
utveckling och uppgradering av 
låscylindern Kaba Expert.

Kaba ExpertPlus har en rad nya 
finesser och en ny nyckelprofil. 
Innanmätet i låscylindern är också 
uppgraderat och har 22 stiftkana-
ler för högsta möjliga säkerhet.

– När vi lanserade Kaba expert 
testkördes det i över en miljon 
låscykler, tio gånger så många 
testcykler som krävs för att nå 
försäkringsbolagens högsta klass. 
Vi är stolta över att levererar mark-
nadens säkraste låssystem, säger 
Lars Lindblom, produktchef för 
området.

Kaba Expert Plus kan kom-
bineras med chip på nyckeln 
som medger tillträde till andra 

områden med digitala cylindrar. 
En annan fördel är att nyckeln 
är vändbar och uppges därför ge 
fördubblad livslängd. Nyckeln går 
ej att kopiera av obehöriga

Kaba Expert Plus är integrerbar 
med Kabas alla elektroniska lås-
koncept och låscylindern passar de 
flesta av marknadens alla låshus. 
Kaba utlovar 12 års garanti på 
produkten.

Videoanalys för Mobotix-kameror
Nya Mobotix Analytics finns nu 
till alla enlinskameror. Program-
varan gör att kamerorna kan 
räkna personer som rör sig genom 
korridorer i olika riktning samt 
skapa värmekartor för att markera 
områden med hög rörelseaktivi-
tet. Denna statistik kan kameran 
dagligen eller veckovis skicka per 
e-post, och är ett utmärkt  verktyg 
för att mäta beteendet hos större 
grupper, till exempel i en butik.

Programvaran (MX-V4.3.2.68) 
är kostnadsfri och finns till alla 

enlinsmodeller, inte minst de 
prisvärda inomhusmodellerna 
(i25, c25, p25). För ett sam-
manlagt systempris på 398 euro 
får användaren ett hemisfäriskt 
fem megapixels kamerasystem 
med analysprogram, inspelnings-
program som kan hantera flera 
terabyte NAS (nätverksansluten)-
lagring samt alla andra funktio-
ner hos Mobotix-kameror, som 
aktivitetssensor och automatisk 
inspelning och meddelning vid 
aktivitet.

Robotkamera för företag och universitet
Sony presenterar SRG-120DU, 
det senaste tillskottet i den 
mycket uppskattade SRG-serien 
av HD-kameror med fjärrstyr-
ning. Kameran kommer att ingå 
i Sonys serie av PTZ-kameror 
– SRG-300SE, SRG-120DH och 
SRG-300H – och blir den första 
kameran i serien som utrustats 
med USB 3.0 och kompatibilitet 
för UVC-video.

SRG-120DU kan snabbt 
kopplas upp mot Unified Com-
munications, Collaboration 
(UCC) och enheter för ström-
mad media. Kamerans breda 
upptagningsområde (71 grader) 
och autofokus-objektiv med 12x 

optisk/12x digital zoom gör den 
lämpad för små och medel-
stora rum. Kamerahuset har en 
kompakt allt-i-ett-design och är 
enkelt att installera på en rad olika 
platser.

– Med sin USB 3.0-anslutning 
kan SRG-120DU enkelt kopplas 
till en dator för att skapa en pro-
fessionell videohanteringsmiljö. 
USB 3.0 möjliggör för bland 
annat företag och universitet att 
spela in och live-sända video med 
broadcast-kvalitet med upp till 60 
bilder per sekund utan att behöva 
använda sig av specialutrustning, 
säger Alessandro Marcello, Product 
Manager Visual Communication 

Solutions, Sony Europe.
Kameran lämpar sig väl som 

en konsumentkamera och passar 
för användare som vill ha högre 
bildkvalitet. SRG-120DU har 
snabb dataöverföring av okompri-
merade videosignaler. Kameran 
har utrustats med Sonys ½.8-type 
Exmor CMOS-sensor och View-
DR-teknik. Tekniken skapar en 
bred betraktningsvinkel med 
Sonys full-capture Wide-D som 
kompenserar för svåra motljus el-
ler förändrade ljusförhållanden.

Kamerans XDNR-teknik redu-
cerar buller och oönskade ljud och 
ger skarpa bilder i miljöer med 
begränsat ljus. Kameran har även 

en snabb och tystgående panore-
ring, tilt och zoom-funktion med 
en motor som ger ifrån sig mindre 
än 35 dB, vilket passar perfekt för 
bullerkänsliga miljöer såsom sjuk-
hus, klassrum och möteslokaler.

Robotkameran SRG-120DU 
kommer att finnas tillgänglig i 
Europa i september 2015.

Lås

SRG120DU 
reducerar buller och 
oönskade ljud.

Ridådetektor med trippelteknik
UTC Fire & Security presenterar 
nu en en ny ridådetektor i kom-
biutförande (MW+IR/IR) som är 
anpassad för både inomhus- och 
utomhusmiljöer.

6930AMP är en utomhusrö-
relsdetektor i ridåutförande som 
använder två oberoende pas-
siva infraröda detektorer och en 
mikrovågsmodul. Alla tre sensorer 
måste triggas för att signalera ett 
inbrottslarm. Dessutom har den 
aktiv infraröd teknik som används 
för att detektera antimaskerings-
försök av detektorn. Med sin ringa 
storlek kan den smidigt integreras 
i alla typer av system.

Detektorn har programmerbar 
pulsräkning och LED-aktive-
rings-/avaktiveringsfunktion. 
Integrerade DIP-switchar gör det 

möjligt för installatören att välja 
ut fyra fördefinierade intervall 
beroende på den önskade till-
lämpningen.

Detektorn erbjuder tre möjliga 
monteringsalternativ: platt på en 
vägg, 90° vinkelrätt mot en vägg 
med hjälp av T-fästet som medföl-
jer detektorn eller med hjälp av ett 
vridbart fäste för 
ännu större flexi-
bilitet och som 
kan köpas som 
separat tillbehör.

Brandlarm

6930AMP.

Visas på

11–12 nov
www.sectech.se

Visas på

11–12 nov
www.sectech.se
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Säkerhetsbranschen laddar upp inför Sectech  
Säkerhetsbranschen kommer laddade till Sectech, inte 
bara som utställare utan också som medarrangörer 
till två konferenspass. Torbjörn Ferndahl, ny vd för 
branschorganisationen, ser Sectech som en viktig 
plattform att möta medlemsföretagens representan-
ter, men också att föra fram viktiga frågor.  Detektor 
har träffat Torbjörn Ferndahl för en kort lägesrapport. 

Torbjörn Ferndahl har tillträtt 
tjänsten som vd för Säkerhetsbran-
schen.

Med sig har han en vision att 
skapa bättre förutsättningar för 
medlemsföretagen att göra fler och 
lönsammare affärer. Hur går det då?

– Jag började i mitten av augusti 
och tiden fram tills nu har jag 
framför allt ägnat mig åt komma 
in i arbetet, besöka medlemsföre-
tag för att och orientera mig vilka 
arbetsuppgifter och frågor som är 
primärt viktiga. Det finns en hel 
del att göra.

Vad är din vision i rollen som vd?

– Att kunder ska känna att de 
kan lita på och tycka att det är 
självklart att använda leverantörer 
som är medlemsföretag i Säkerhets-
branschen än andra aktörer. På så 
sätt ökar vi medlemsnytta, och ger 
samtidigt kunderna trygghet. Jag 
tror att vi på så sätt skapar bättre 
förutsättningar för fler och bättre 
affärer.

 
Det har ju funnits kritik från 
medlemshåll angående kommu-
nikationen från styrelsen. Hur 
ska du arbeta med det?

– Att det arbete som görs av 
arbetsgrupper och styrelse kom-

municeras till medlemmarna bland 
annat via utskick och medlemsmö-
ten. Det har vi misslyckats med och 
det ska vi förbättra.

 
Är det något särskilt som du 
tycker är viktigt i kommunikatio-
nen med medlemsföretagen?

– Ja, att kommunicera nyt-
tan med den opinionsbildande 
verksamhet som vi bedriver så att 
medlemmarna kan se den lång-
siktiga nyttan med den. Om till 
exempel vissa av polisens uppdrag 
utförs av bevakningsbolagen och 
om kameraövervakningslagen blir 
mer tillåtande så gynnar det våra 
medlemsföretag.

Och vilka frågor kommer ni 
driva på Sectech?

– Tillsammans med AR Media 
arrangerar vi ett konferenspass om 
hur vi ska säkra larmkommunika-
tionen i en tid där digitalisering 
och förändringar i telenätet innebär 

allvarlig risk för att larm inte kom-
mer fram till mottagaren och att 
åtgärd uteblir. 

– Sedan har vi ett annat konfe-
renspass där polisen, polisförbundet 
och Säkerhetsbranschen diskuterar 
huruvida väktare kan ta över arbets-
uppgifter av ikke polisiär natur, så 
att polisen kan ägna sig mer åt sina 
kärnuppgifter, att lösa brott samt i 
största allmänhet upprätthålla lag 
och ordning.

Torbjörn Ferndahl ser Sectech som en 
viktig plattform för att driva frågor och 
träffa medlemsföretag och andra aktörer 
på säkerhetsmarknaden.

www.paradox-security.se • 08-556 465 50

‣ 

Enda helintegrerade säkerhetslösningen 
på marknaden. En integrerad enhet betyder 
minskad risk för falsklarm och kostnad för 
inköp och installation. Klarar utbyggnad 
och stora installationer. 

Krypterad IP-lösning för högsta säkerhet! 

Se på upp till åtta livestreamade videor 
samtidigt i mobilen.

‣ 

Tål att jämföras!

EVOHD     Larm, - Övervaknings, - och Passagesystem
Besök oss på Sectech Säkerhetsmässamonter 
05:78

Den användarvänliga 
och designmässigt 
stilrena touchscreen-
manöverenheten TM50 
styr ditt säkerhetssystem.

HD77, IR-detektor med inbyggd 
videokamera ger realtidskoll på 
företaget, lagret eller 
hemmet med ljud och 
bild i toppklass direkt 
till appen. 

‣ 

Realtids-
koll i HD-
format!

‣ 
‣ 
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Säkerhetsbanketten onsdagen den 11 november  
klockan 18:30 i C-hallen på Stockholmsmässan

AR Media International AB, Västberga Allé 32 , 126 30 Hägersten, Sweden, tel +46 8 556 306 80, www.sectech.nu

Välkommen till  
Säkerhetsbanketten

Förrätt: Carpaccio på oxfilé med bakad äggula, inkokt lök, löjrom och 
ört crème.

Huvudrätt: Kryddgrillad gårdsgris med skogssvamp, höstfrukter och 
rostad potatis.

Dessert: Bakad choklad med kolasås, syltade hallon och syrad grädde.

Arrangeras av:

Bankettsponsor:

SECTECH är en säkerhetsmässa som fokuserar på teknik och tjänster inom  
kameraövervakning, passerkontroll, larmsystem och integrerade säkerhetslösningar. 

I samband med säkerhetsmässan SECTECH arrangeras Säkerhetsbanketten på kvällen  
onsdag 11 november, klockan 18:30. Förutom god mat med dryck kommer bankettgästerna  
få avnjuta en underhållande show med komikern Al Pitcher. Nyzeeländaren flyttade till Sverige 
2010 och har gjort succé på landets ståuppscener. Han har setts på tv i ”Settman på plats”, 
”Partaj” och ”Robins”. Under kvällen spelar även Stockholms främsta coverband inom rock och 
hårdrock Collateral Damage.

Pris: 955 SEK (exkl. moms)
I priset ingår en 3-rättersmeny med 1 glas mousserande vin som fördrink. 1 glas vin, öl eller  
alkoholfritt till förrätt. 1,5 glas vin, öl eller alkoholfritt till varmrätt samt kaffe eller te till dessert. 
Anmälan är bindande. Beställ biljetter här:

deniz.baykal@armedia.se  
08–556 306 80, www.sectech.nu

Al Pitcher

har gjort stor succé 

runtom på landets 

ståuppscener!

Meny

Collateral Damage  
Fullt drag hela kvällen utlovas!

Fo
to: Jim

my Hansen
.

4 0  •  d e t e k t o r  s v e r i g e
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Kom och träffa Axis Communications och ytterligare 35 innovativa företag 
inom nätverksvideobranschen. Lär dig mer om och få demonstrationer 
av de lösningar, teknologier och produkter som finns tillgängliga på  
marknaden idag.

Registrera dig nu! 
www.axis.com/events/ne-adp-days/registration 

Axis Partner Day 2015

Träffa de ledande 
experterna
inom nätverksvideo.

26de November 2015 

Axis HQ, Lund 

Sverige

Mer än 35 Axis partners finns på plats
Agent Vi, Aimetis, Avaya, BCD Video, Buffalo 
Technology, Cathexis EU, Cognimatics, Digital 
Barriers, Entelec, Everseen, Facit Data Systems, 
Faltcom, Genetec, Icomera, IPS, Milestone, 
Mirasys, Nedap, Optex, Qognify, P3R Lab, Prism, 
Raytec, Razberi Technologies, SeeTec, Secure 
Logiq, Sound Intelligence, Thinking Space, 
Veracity, Vizualize, Wavestore, Western Digital, 
Xtralis, Zenitel

Video management software, security applications, business management applications,  
hardware/technology, physical access control, transmission and storage!

axis_ad_partner_showcase_detektorscan_a4_sv_1510.indd   1 2015-09-29   12:31:11

mässor & konferenser

En samlad kraft för Sveriges säkerhetsföretag – www.sakerhetsbranschen.se

Din säkerhet
vårt ansvar

Al Pitcher intar scenen på Säkerhetsbanketten
Den 11–12 november arrangeras den åttonde 
upplagan av Sectech i Sverige. Som vanligt äger 
arrangemanget rum på Scandic Talk Hotel intill 
Stockholmsmässan. Den första mässdagen avslutas 
traditionsenligt med Säkerhetsbanketten som i år blir 
något alldeles extra.

Självklart vankas det även under-
hållning. I år står succékomikern 
Al Pitcher för skratten och det po-
pulära rockcoverbandet Collateral 
Damage för musiken. 

Som vanligt kommer repre-
sentanter från hela den nordiska 
säkerhetsindustrin finnas på plats 
klockan 18:30 den 11 november 
i C-hallen på Stockholmsmässan, 
där Säkerhetsbanketten äger rum. 

Internationellt produktpris
Lägg därtill alla internationella 
gäster som kommer tack vare 
Detektor International Awards – 
det vill säga utdelningen av de pre-

stigefyllda utmärkelserna för årets 
bästa säkerhetsprodukter, som 
utdelas av facktidningen Detektor 
International. 

Årets Trygghetsambassdör
Som om inte det vore nog kom-
mer också tankesmedjan Säkerhet 
för Näringsliv och Samhälle 
(SNOS) och tidningen/webbplat-
sen SecurityUser.com presentera 
årets mottagare av utmärkelsen 
Årets Trygghetsambassadör.

– Förra året var det Morgan 
Johansson som fick utmärkel-
sen och han blev ju sedermera 
justitie- och migrationsministern, 

så priset kan betyda en rejäl karri-
ärskjuts, säger Lennart Alexandrie 
publisher för SecurityUser.com, 
lite skämtsamt.

Al Pitcher står för skratten
Förutom god mat i form av en 
trerättersmiddag och utdelningen 
av priserna kommer bankettgäs-
terna få avnjuta en underhållande 
show av komikern Al Pitcher. 
Nyzeeländaren flyttade till Sverige 
2010 och gjorde succé på landets 
ståuppscener. Han har setts på tv 
i ”Settman på plats”, ”Partaj” och 
”Robin”.

– Han är är väldigt kul och vi 
är väldigt glada över att äntligen få 
honom till säkerhetsbanketten, sä-
ger Deniz Baykal, projektchef för 
Sectech, som också handplockat 
coverbandet Collateral Damage. 

– Stockholms bästa rockco-
verband om du frågar mig. Det 
kommer bli fullt ös från första till 
sista ackordet, säger hon.

Spelvana rockare
Collateral Damage har under de 
senaste åren haft upprepade spel-
ningar i Stockholm, bland annat 
på Copperfields, Harry B James, 
Big Ben, Pub Anchor och inte 
minst Engelen i Gamla stan.

Foto: Jim
m

y H
ansen

I år står succékomikern Al Pitcher för 
skratten.
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Förhandsregistrera ditt besök på  
Sectech för fri entré!  

www.sectech.nu 
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Fullt drag hela kvällen utlovas! 

Säkerhetsbanketten
arrangeras på kvällen 11 nov. 

Sveriges största  
internationella komiker

 Al Pitcher
och Stockholms  

främsta coverband inom  
rock och hårdrock

Collateral  
Damage

står för  
underhållningen.
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MediapartnersArrangörerHuvudsponsorer Entrésponsor Bankettsponsor

ANMÄLAN TILL SÄKERHETSBANKETTEN

Ring Deniz Baykal: 08–556 306 80  
eller deniz.baykal@armedia.se  

Årets viktigaste 
event om säkerhet
På utställningen är det fokus på effektiva lösningar för fysisk säkerhet. Här presenteras 
det allra senaste inom exempelvis kameraövervakning, passerkontroll, larmsystem  
och integrerade säkerhetssystem. På konferensen och seminarierna behandlas allt  
från terrorhot till hur digitaliseringen av telenäten kan påverka larmkommunikationen  
i säkerhetssystemen. 

Sectech ger dig både en inblick i vilka hotbilder som finns och de möjligheter som 
dagens säkerhetsföretag kan erbjuda.

För fri entré till utställning, anmälan till konferens/ 
seminarier och övrig information: www.sectech.nu

Den 11–12 november är Sectech äntligen tillbaka i Stockholm 

den 11–12 november 2015 i Stockholm # 14
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Sammanlagt 96 utstäl
lare visade upp sina 
tjänster och produk
ter under mässan den 

11–12 november. Och de 
föreföll nöjda med besökartill
strömningen.

– Säkerhetsbranschen här i 
Sverige har så mycket att ge 
ute i världen också och det är 
kul att se att internationella 
besökare hittar hit, sa Nexus 
exportchef Robert Jansson.

Stundtals var det nästan kao
tiskt mycket folk på utställning

en. Framför allt under mässans 
första dag.

– Under förmiddagen var det 
så mycket folk att vi var tvung
na att be dem komma tillbaka 
senare, berättade Thomas Fern
ström, Major Accounts Mana
ger på Schneider Electric.

Lennart Alexandrie menade 
att utställningen höll en myck
et hög kvalitet i år och att 
det kan ha medverkat till att 
många stannade kvar under en 
längre tid än vad som annars 
är brukligt.

– Jag tycker att utställningen 
var fullmatad med intressanta 
nyheter och utställarna var bra 
på att marknadsföra sig inför 
eventet. Det kan ha medver
kat till att besökarna stannade 
länge på utställningen. Jag 
har inget statistiskt underlag 
för det påståendet, men visst 
såg man många människor 
som fanns på plats såväl på 
förmiddag som eftermiddag 
under båda dagarna. Det tyder 
på ett bra innehåll, konklu
derade han.

Sectech lockade 2 121 personer till Scandic Talk 
Hotell/Stockholmsmässan den 11–12 november.
– Det var många tunga slutkunder på plats, 

både från privat- och offentlig sektor, vilket 
visar att intresset för produkter och tjäns-
ter baserade på säkerhetsteknik ökar. Som 
arrangör är vi inte bara nöjda över kvanti-
teten på besökarna, utan också kvaliteten, 
säger Lennart Alexandrie, vd för AR Media 
International som arrangerar Sectech tillsam-
mans med Stockholmsmässan.

Starkt och kompakt Sectech   ... lockade 2 121 besökare

Integration, molntjänster, Ultra-HD    och mörkerseende kameror
Detektor International Award
galan fick utmärkelsen Highly 
Commended CCTV Product. 

Då kamerorna producerar allt 
mer detaljrika bilder ställs allt 
högre krav på att det finns en 
infrastruktur som klarar av att 
hantera bilderna, både vad gäller 
överföring och lagring av dem. 
På mässan fanns lösningar som 
minskar behovet av bandbredd 
och lagring, exempelvis Axis 
med sin Zipstreamlösning, 
som vann förstapriset i Detek
tor International Awards. 
Zipstream minskar behovet 
av bandbredd och lagring 
med 50 procent eller mer 
utan att tumma nämnvärt på 
bildkvaliteten. 

Kameror som levererar bra 
bilder även i dåliga ljusförhål
landen är också en trend. Alla 
de stora kameratillverkarna på 
plats Axis, Bosch, Sony och 
Hikvision visade exempel på 
extremt ljuskänsliga kameror.

Lägg därtill UTC Fire & 
Security, i vars monter en ny 
PTZkamera – som kan se 150 
meter i mörker – visades. Den 
heter TVP1122, spelar in i 
fullHD, har en 2megapixels 
bildsensor, 30x optisk zoom 
och funktionen ”smart IR” som 
justerar kamerans ljusstyrka från 
tio inbyggda IRsensorer för att 
matcha avståndet till en person 
eller ett föremål utan att över 
eller underexponera bilderna 
enligt UTC.
Helhetslösningar blir viktigare
Integration och helhetslösning
ar är en klar trend, som bekräf
tades på Sectech.

– Vi får mer och mer frågor 
om helhetslösningar av säker
heten i säkerhetssystem. Kun
derna börjar efterfråga saker 
som de faktiskt inte frågat om 
tidigare, till exempel PKIlös
ningar (Public Key Infrastructu
re), sa Robert Jansson på Nexus.

– Är det något man kan prata 
om när det gäller trender är 
det integrerade säkerhetslös
ningar; det kommer mer och 
mer med passage och inbrott 
integrerat och dessutom med 
IPbaserade kameror, menade 
Peter Wimmerström, lands
chef för ADI Global.
Internet of Things
Internet of Things är fortsatt 
ett stort modeord och Thomas 
Fernström betonade att i prin
cip allt ska vara nätverksburet.

– Till och med magnetkon

takter är snart nätverksburna. 
Det är också bra att alla kame
ratillverkare börjar tänka på 
ett annat sätt – med preventiv 
teknik – det finns ingen säker
hetschef varken i Norden eller i 
Europa som vill sitta och spola 
i material, den tiden är förbi, 
hävdade han.

Peter Wimmerström pekade 
på att behovet av säkerhet ökar 
hela tiden och tog som aktuellt 
exempel upp flyktingsituationen. 

– Det ställer krav på lite okon
ventionella lösningar, till exem
pel är det mycket diskussioner 
om och stort behov av trådlösa 
brandlarm. Kraven är lika stora 
där som för alla andra typer av 
byggnader men där gäller det att 
snabbt kunna hitta åtminstone 
tillfälliga lösningar, sade han.
Pristagare
Mässan första dag avslutades 
med Säkerhetsbanketten där 
Stöldskyddsföreningens vd 

Annika Brändström utsågs 
till Årets Trygghetsambassadör 
av tidningen Securityuser.com 
samt tankesmedjan Säkerhet 
för Näringsliv och Samhälle 
(SNOS). Vidare presenterades 
årets mottagare av Detektor 
International Awards där Axis, 
HID och Dualtech IT vann för
stapriserna i de tre produktka
tegorierna Videoövervakning, 
Passerkontroll och Larm & 
Detektion.

Johan Molin, Assa Abloys CEO 
och koncernchef, kom med 
hela koncernledningen till 
Sectech.

Detektor International Awards-vinnarna Dahn 
Sadarangan, HID Global, Carl Staël von Holstein, 
Axis och Johan Holmström, Dualtech IT på pris-
ceremonin i Stockholm. Foto: Andreas L Eriksson.

Starkt och kompakt Sectech 

Starkt och kompakt Sectech 
... lockade 2 121 besökare

Säkerhetsproffs från hela Sverige trängdes i montergångarna för att titta på utbudet hos de 96 utställarna på Sectech. 

Branschprofilen Lennart Person, ordförande för Säkerhetsbranschens 
Serviceaktiebolag, såg pigg ut när han anlände till Säkerhetsbanketten.

den 11–12 november 2015 i Stockholm # 15



Trenderna på Sectech

Integration, molntjänster, Ultra-HD och mörkerseende kameror

Och visst var det 
så. Passersyste-
men var väldigt 
framträdande och 

ett av bolagen som passade 
på att göra en premiärvisning 
var Bravida Fire & Security 
som lanserade webbgränssnit-
tet Artifex till Integra W7. Det 
är en självinstruerande lösning 
som tagits fram i samarbete 
med beteendevetare för att bli 
så användarvänligt som möj-
ligt och fungerar i både datorer, 
mobiler och läsplattor. I webb-
gränssnittet går det bland annat 
att skapa kortanvändare, tilldela 
passerkort och larmbehörighet. 
Om ett larm går kan man se var 
i fastigheten det skett genom 
några klick i webbgränssnittet. 
Artifex levereras som en moln-
tjänst och det är tydligt att tjäns-
tefieringen slår igenom allt mer 
även inom passerkontroll. 
Fler molntjänster
Bravida Fire & Security var 
inte det enda företaget som 
lanserade nya molnbaserade 
säkerhetslösningar som öppnar 
upp för Security-as-a-Service. 
Även Dualtech IT hade en 
tjänstedrivande lösning att pre-
miärvisa på Sectech, nämligen 
Easy Web Manager (EWM) 
2.0 Pro med Eagle Eye Cloud 
Service. Plattformen, som fick 
Detektor International Awards 
förstapris i larmklassen, han-
terar mottagning av såväl larm 
som driftinformation parallellt 
med en eventuell larmcentral. 
Genom att kontinuerligt sam-
manställa data från uppkoppla-
de säkerhetssystem skapas möj-
ligheter för systemleverantören 
att vidareutveckla affären med 

sina kunder via proaktiva insat-
ser, exempelvis genom att iden-
tifiera orsaker till falsklarm och 
utveckla bättre rutiner för fjärr-
service och fjärrsupport. 

Med Eagle Eye Client App 
kan EWM 2.0 PRO-användare 

– via smartphone, läsplatta eller 
dator – läsa av aktuell status för 
sina säkerhetsinstallationer och 
ges möjlighet att styra funktio-
ner, som exempelvis att slå av 
och på värme eller belysning. 
Larmanläggningen kan enkelt 
kopplas till eller från via Eagle 
Eye Client App och flera olika 
tjänster kan anslutas, exempel-
vis kameraövervakning. 
Drönardetektering 
En annan ny intressant produkt 
som visades var Schneider 
Electrics system för drönarde-
tektering som larmar när drönare 
kommer i närheten av ett skyd-
dat objekt. Systemets sensorer 
kan upptäcka en drönare på upp 
till en kilometers håll. Det går att 
analysera drönarens ljud mot en 
databas för att identifiera vilken 
modell det handlar om och hur 
snabbt den kan flyga.
Radar för utomhusdetektering
Intresset för perimeterskydd 
ökar stadigt och på Sectech 
visades många produkter som 
kan bidra, exempelvis värme-
kameror.

Det lilla Uppsala-baserade 
företaget Securify valde dock 
att lansera den nya radarn 
CK2, som är lika liten som en 
Ipad mini. Den kommer från 
USA-företaget Spotter RF och 
kan detektera människor på 
upp till 100 meter och fordon 
på 200 meters avstånd. Enhe-
ten är mindre känslig för dåligt 
väder än till exempel värmeka-
meror, enligt Kenneth Nyström 
på Securify.
Kameratrender
En trend inom videoövervak-
ning är att kamerorna blir allt 
mer högupplösta. 4K-kameror 
visades i flera montrar, men 
företaget Avigilon nöjde sig 
inte med mindre än att de 
visade sin 7K-kamera med 
30 megapixels på Sectech, 
som på Detektor International 

Award-galan fick utmärkelsen 
Highly Commended CCTV 
Product. 

Då kamerorna producerar allt 
mer detaljrika bilder ställs allt 
högre krav på att det finns en 
infrastruktur som klarar av att 
hantera bilderna, både vad gäl-
ler överföring och lagring av 
dem. På mässan fanns lösningar 
som minskar behovet av band-
bredd och lagring, exempelvis 
Axis med sin Zipstream-lösning, 
som vann förstapriset i Detek-
tor International Awards. 
Zipstream minskar behovet 
av bandbredd och lagring 
med 50 procent eller mer 
utan att tumma nämnvärt på 
bildkvaliteten. 

Kameror som levererar bra 
bilder även i dåliga ljusförhål-
landen är också en trend. Alla 
de stora kameratillverkarna på 
plats Axis, Bosch, Sony och 
Hikvision visade exempel på 
extremt ljuskänsliga kameror.

Lägg därtill UTC Fire & 
Security, i vars monter en ny 
PTZ-kamera – som kan se 150 
meter i mörker – visades. Den 
heter TVP-1122, spelar in i 
full-HD, har en 2-megapixels 
bildsensor, 30x optisk zoom 
och funktionen ”smart IR” som 
justerar kamerans ljusstyrka från 
tio inbyggda IR-sensorer för att 
matcha avståndet till en person 
eller ett föremål utan att över- 
eller underexponera bilderna 
enligt UTC.
Helhetslösningar blir viktigare
Integration och helhetslösning-
ar är en klar trend, som bekräf-
tades på Sectech.

– Vi får mer och mer frågor 
om helhetslösningar av säker-
heten i säkerhetssystem. Kun-
derna börjar efterfråga saker 
som de faktiskt inte frågat om 
tidigare, till exempel PKI-lös-
ningar (Public Key Infrastructu-
re), sa Robert Jansson på Nexus.

– Är det något man kan prata 
om när det gäller trender är 
det integrerade säkerhetslös-
ningar; det kommer mer och 
mer med passage och inbrott 
integrerat och dessutom med 
IP-baserade kameror, menade 
Peter Wimmerström, lands-
chef för ADI Global.

Internet of Things
Internet of Things är fortsatt 
ett stort modeord och Thomas 
Fernström betonade att i prin-
cip allt ska vara nätverksburet.
– Till och med magnetkon-

takter är snart nätverksburna. 
Det är också bra att alla kame-
ratillverkare börjar tänka på 
ett annat sätt – med preventiv 

teknik – det finns ingen säker-
hetschef varken i Norden eller i 
Europa som vill sitta och spola 
i material, den tiden är förbi, 
hävdade han.

Peter Wimmerström pekade 
på att behovet av säkerhet ökar 
hela tiden och tog som aktuellt 
exempel upp flyktingsituationen. 
– Det ställer krav på lite okon-

ventionella lösningar, till exem-
pel är det mycket diskussioner 
om och stort behov av trådlösa 

brandlarm. Kraven är lika stora 
där som för alla andra typer av 
byggnader men där gäller det att 
snabbt kunna hitta åtminstone 
tillfälliga lösningar, sade han.
Pristagare
Mässan första dag avslutades 
med Säkerhetsbanketten där 
Stöldskyddsföreningens vd 
Annika Brändström utsågs till 

Årets Trygghetsambassadör av 
tidningen Securityuser.com 
samt tankesmedjan Säkerhet 
för Näringsliv och Samhälle 
(SNOS). Vidare presenterades 
årets mottagare av Detektor 
International Awards där Axis, 
HID och Dualtech IT vann för-
stapriserna i de tre produktka-
tegorierna Videoövervakning, 
Passerkontroll och Larm & 
Detektion.

På Sectech visades det allra senaste när det gäller produkter och  
lösningar baserad på modern säkerhetsteknik. Videoövervakning, 
passerkontroll, och olika typer av larm samt lösningar för integration  

– så kan utbudet sammanfattas.
– Jag tycker att exponeringen av kameror och kamerasystem  

har minskat lite jämfört med tidigare år och jag får en känsla av att 
tillträdeskontroll syns mer och lite bredare, sa John Väyrynen, COO 
på Teletec, en av utställarna på Sectech.

Terrorexperter på plats. Torsdagen den 12 november höll Tore 
Björgo, professor på Oslo Polishögskola och Hans Brun, forska-
re på Försvarshögskolan, föredrag  om hur samhället kan före-
bygga och skyddas mot  terrorism. Dagen efter small det i Paris 
och terrorism var i världens fokus.

Johan Molin, Assa Abloys CEO 
och koncernchef, kom med 
hela koncernledningen till 
Sectech.

Detektor International Awards-
vinnarna Dahn Sadarangan, HID 
Global, Carl Staël von Holstein, Axis 
och Johan Holmström, Dualtech IT 
på pris ceremonin i Stockholm.  
Foto: Andreas L Eriksson.
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Säkerhetsbanketten onsdagen den 11 november  
klockan 18:30 i C-hallen på Stockholmsmässan

AR Media International AB, Västberga Allé 32 , 126 30 Hägersten, Sweden, tel +46 8 556 306 80, www.sectech.nu

Välkommen till  
Säkerhetsbanketten

Förrätt: Carpaccio på oxfilé med bakad äggula, inkokt lök, löjrom och 
ört crème.

Huvudrätt: Kryddgrillad gårdsgris med skogssvamp, höstfrukter och 
rostad potatis.

Dessert: Bakad choklad med kolasås, syltade hallon och syrad grädde.

Arrangeras av:

Bankettsponsor:

SECTECH är en säkerhetsmässa som fokuserar på teknik och tjänster inom  
kameraövervakning, passerkontroll, larmsystem och integrerade säkerhetslösningar. 

I samband med säkerhetsmässan SECTECH arrangeras Säkerhetsbanketten på kvällen  
onsdag 11 november, klockan 18:30. Förutom god mat med dryck kommer bankettgästerna  
få avnjuta en underhållande show med komikern Al Pitcher. Nyzeeländaren flyttade till Sverige 
2010 och har gjort succé på landets ståuppscener. Han har setts på tv i ”Settman på plats”, 
”Partaj” och ”Robins”. Under kvällen spelar även Stockholms främsta coverband inom rock och 
hårdrock Collateral Damage.

Pris: 955 SEK (exkl. moms)
I priset ingår en 3-rättersmeny med 1 glas mousserande vin som fördrink. 1 glas vin, öl eller  
alkoholfritt till förrätt. 1,5 glas vin, öl eller alkoholfritt till varmrätt samt kaffe eller te till dessert. 
Anmälan är bindande. Beställ biljetter här:

deniz.baykal@armedia.se  
08–556 306 80, www.sectech.nu

Al Pitcher

har gjort stor succé 

runtom på landets 

ståuppscener!

Meny

Collateral Damage  
Fullt drag hela kvällen utlovas!

Fo
to: Jim

my Hansen
.
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Saabs ledningssystem för civil 
säkerhet och övervakning är 
uppbyggt kring ett antal moduler, 
eller funktioner, och anpassas efter 
varje användares förutsättningar 
och behov. Det ger dig som ansvarar 
för att göra allas vår vardag lite 
tryggare precis de verktyg du behöver 
för att inte tvingas kompromissa 
med vare sig säkerheten eller 
effektiviteten när larmet går. 

Med huvudfunktioner som 
kommunikation, beslutsstöd, 
resurshantering, planering och 
omvärldsbevakning har du vad 
som krävs när du som mest 
behöver det. Systemet används idag 
av bland annat Kriminalvården, SOS 
Alarm, Arlanda flygplats, Loomis 
Säkerhetstransporter, Räddnings-
tjänsten samt Georgia Trauma 
Communications Center i USA.

www.saabgroup.com

INGA
KOMPROMISSER.

234-0750_ad_SecurityUser_221x156.indd   1 2014-08-18   17:09

Politikern Johan Pehr
son, författaren Leif 
GW Persson, opini
onsbildaren Björn 

Eriksson och justitieministern 
Morgan Johansson har en sak 
gemensamt  alla har utsetts till 
Årets trygghetsambassadör av 
tankesmedjan SNOS och tid
ningen SecurityUser.com.

 Utmärkelsen Årets trygg
hetsambassadör instiftades 
2011 och går till en person som 
har arbetat hårt och framgångs
rikt för att lyfta samhällets 
trygghetsfrågor. I år går priset 
för första gången till en kvinna, 
nämligen Annika Brändström, 
vd för SSF Stöldskyddsfören
ingen sedan 2007.

 I samband med banketten 
som avslutade Sectechmässans 
första dag, skedde prisceremonin. 

– Vi är förstås glada över att 
ikväll presentera Annika Bränd

ström som årets trygghetsambas
sadör. Under hennes ledarskap 
har SSF verkligen blivit en orga
nisation som proaktivt och fram
gångsrikt driver viktiga trygg
hetsfrågor. Hon lever verkligen 
upp till de kriterier som utmär
kelsen syftar till att premiera, sa 
Åke Andersson, SNOS ordfö
rande vid prisceremonin, innan 
han läste upp juryns motivering 
som lyder enligt följande:

 ”Som vd har Annika Bränd-
ström vårdat traditionen som 
genom åren gjort SSF Stöld-
skyddsföreningen till ett starkt 
varumärke för säkerhet och 
kvalitet. Men hon har också 
stått för förnyelse och vidgat 
organisationens intresseområ-
den och arbetssätt. 

Idag är SSF en organisation 
som proaktivt driver trygghets-
frågor och - via olika medier 
och forum - medverkar till ett 

ökat intresse för säkerhet och 
brottsbekämpning.  

Kreativiteten och det oför-
tröttliga engagemanget, som 
Annika Brändströms ledarskap 
representerar, är en förebild 
för alla som vill göra skillnad 
när det gäller att skapa en ökad 
trygghet i samhället. Och det är 

också därför som hon så välför-
tjänt tilldelas utmärkelsen Årets 
Trygghetsambassadör 2015”.

Pristagaren föreföll mycket 
nöjd över utmärkelsen.

– Jag är väldigt stolt över 
det här priset, inte minst med 
tanke på vilka personer som 
fått utmärkelsen tidigare. Det 

är ett fint sällskap. Men jag 
måste också säga att det här 
priset delar jag med mina 
medarbetare på SSF, sa Annika 
Brändström, som nu tar över 
trygghetsambassadörstiteln 
från migrations och justitiemi
nister Morgan Johansson, som 
fick utmärkelsen 2014.

Annika Brändström utsedd  
till Årets trygghetsambassadör

Årets Trygghetsambassadör 2015 – Annika Brändström – flankerad av SNOS-ordförande  
Åke Andersson och Lennart Alexandrie, vd för AR Media som utger SecurityUser.com

Tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv  
och Samhälle (SNOS) samt tidningen och 
webbplatsen SecurityUser.com har utsett  
igår Annika Brändström som mottagare av 
utmärkelsen Årets trygghetsambassadör 2015.
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Säkerhetsbanketten – gjuten mötesplats för säkerhetsfolket

– en aktiv partner med framtid i fokus

Stanley Security infann sig med gäster på Säkerhetsban-
ketten. Fr v: Nicklas Gustavsson (Stanley), Patrik Lund-
gren (Loomis), Patrik Berts (Stadium), Thomas Ekfeldt 
(Stanley) och Mårten Gunnarsson (Stanley).

Rickard Hohenthal och Thomas Fernström från Schnei-
der Electric fanns på plats.

Peter Wimmerström och  Jonas Bergström från ADI 
Global såg fram mot att träffa kolleger och att få inta 
en god middag.

Stefan Nielsen, BBGruppen samt John Väyrynen och 
Stefan Eklund från Teletec hade kul tillsammans med 
Johan Svensson, Samsung och Sebastian Edberg, Teletec.

Idesco njöt av banketten med såväl svensk personal som 
kollegerna från det finska huvudkontoret. Fr v: Philip 
Lundell, Jari Valtonen (vd), Jens Holmberg och Anna 
Leena Arola.

Mest långväga gäster var Vanne Lin och Aloun Kong-
many från taiwaneiska Icatch.

Christian Björn och Tomas Tronning på Forex Bank 
fanns med på gästlistan.

Det så energiskt positiva Nexus-gänget är alltid med när 
det är fest och sociala event. I år var de så många att 
vi inte kan namnge alla, utan i stället får köra enligt 
devisen,”ingen nämnd, ingen glömd”.

Branschprofilen Lennart Person, ordförande för Säker-
hetsbranschens Serviceaktiebolag, såg pigg ut när han 
anlände.

Genetec verkade trivas både på mässan och banketten. 
Här med Nick D’hoedts, Joakim Lagerholm och Martin 
Wullinger.

Roberto Nyholm, Patrik Widlund, Stefan Tideman och 
Robin Ruth från Hedengren Security  sågs med Claes 
Kindgren och Gunnar Sjöberg från Nacka Lås & Larm.

Axis missar sällan en säkerhetsbankett. Denna gång 
kom Carl Stael von Holstein, Mattias Lindén, Kritisna 
Tullberg, Mthilda Jurjaks, Erik Bladh, Gustav Scheja 
och Karl Hill.

Säkerhetsbanketten, som var den avslutande aktiviteten på den första 
Sectech-dagen lockade över 250 gäster från ett tiotal länder. Detektor 
hade kameran påslagen vid entrén.
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Säkerhetsbanketten  
– gjuten mötesplats för säkerhetsfolket
Säkerhetsbanketten, som var den avslutande aktiviteten på den första Sectech-dagen 
lockade över 250 gäster från ett tiotal länder. Detektor hade kameran påslagen vid entrén
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Utställarinformation

Mässans öppettider:  
Onsdag 11 november 09:00–17:00  
Torsdag 12 november  09:00–17:00

Utställare har tillgång till mässhallen 1 timme före öppning och 30 minuter efter stängning.

In- & utflyttning
Flytta in 
Tisdag 10 november 07:00–22:00  
Onsdag 11 november 07:00–09:00

Flytta ut 
Torsdag 12 november 17:00–24:00 
Fredag 13 november 07:00–16:00

In- och utflytt sker via PC1, som nås via lastkajen vars infart är mellan B- och C-hallen vid östra 
entrén. Även snurrdörren direkt in till utställningen används vid in- och utflytt, dock ej genom 
Scandic Talks lobby. Under in- och utflytt är barn under 16 år ej tillåtna att vistas i lokalerna.

Priset för montrarna 
6 kvm 30 900 SEK 
12 kvm 43 600 SEK 

Utöver detta tillkommer en grundhyra/anmälningsavgift om 4 100 SEK.

Monterutrustning
Montern är utrustad enl. följande
• Vit väggskiva, i sektioner om 1 x 2,5 m, monterad i aluminiumsystem.
• 1 eluttag 230V/10A/2000W
• Matta (15 valfria färger, se Eventservicekatalogen, sid 28)  

http://docs.stockholmsmassan.se/emag/2015/Eventservicekatalogen_2015/#/28/
• Vit skylt med företagsnamn i svart text 100x28,5 cm  

(levereras till monter med kardborre, logotyp ingår ej)
• Spotlights, en spot per meter väggyta (placerade på bakväggen)
• Städning alla dagar
• Möbler, fritt urval ur gällande Eventservicekatalog, se sid 34–40

http://docs.stockholmsmassan.se/emag/2015/Eventservicekatalogen_2015/#/28/

Dina val av mattfärg och möbler gör du här:  
http://docs.stockholmsmassan.se/emag/2015/Eventservicekatalogen_2015/#/28/

Höjdbyggnation
Det är ej tillåtet att bygga montersystem eller hänga skyltar högre än 2,5 meter.  
Med undantag för ljustross, som finns att beställa via Eventservice. 
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Eventservice
Beställningar av produkter och tjänster utöver monterpaketet sker via Eventservices  
webbshop eller eventservice@stockholmsmassan.se. För utbud av produkter och tjänster se  
http://docs.stockholmsmassan.se/emag/2015/Eventservicekatalogen_2015/#/1/

OBS! Beställ i tid – spara pengar,  
gör dina extrabeställningar före 19 oktober 2015!
För att få bästa möjliga service från oss på Stockholmsmässan, och för att få de produkter  
och tjänster du önskar, är det viktigt att du beställer i tid. Kvaliteten i leveransen blir högre och 
dessutom sparar du pengar. Vid beställningar gjorda efter 19 oktober 2015, debiteras ett påslag 
30 procent på ordinarie pris. Vid beställningar under pågående event är påslaget 50 procent.

Påslaget gäller alla prissatta produkter i Eventservicekatalogen. Detta gäller ej växter,  
utställarförsäkring samt montercatering, dessa har samma pris oavsett beställningsdatum.

Sista beställningsdatum för lägsta pris på monterutrustning till Sectech, utöver den  
monterutrustning som ingår i ditt paket, är 19 oktober 2015.

Servicecenter med butik
På plats på mässan finns det möjlighet att göra tilläggsbeställningar och du får hjälp med allt 
som har med ditt monterutförande att göra på Servicecenter, som är öppet vid in- och utflyttning 
samt under pågående mässa.

Försäkring
Arrangörerna ansvarar EJ för uppkomna skador, stölder etc. Därför rekommenderar vi att  
ni ser till att ert försäkringsskydd även omfattar transporter och utställningar.

Internet
Trådlös Internetanslutning finns kostnadsfritt för utställare. Trådbunden Internetanslutning  
med upp till 100Mbit/sek beställer du via Eventservicekatalogen, se sid 12:  
http://docs.stockholmsmassan.se/emag/2015/Eventservicekatalogen_2015/#/12/

Godsadress
(Ange bokstaven T före monternumret) 
Stockholmsmässan, Godsmottagningen 
Sectech 2015 
”Ert företagsnamn” 
T ”Monternummer” 
Parkeringsvägen 10 
125 80 Stockholm (Älvsjö) 
(Postadress: Stockholmsmässan, 125 80 Stockholm)

Godshantering
För info se, Eventservicekatalogen sid 49 
http://docs.stockholmsmassan.se/emag/2015/Eventservicekatalogen_2015/#/49/
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Leadtracking-besöksregistrering
Stockholmsmässan har ett nytt besöksregistreringssystem som lätt går att  
ladda ner till smartphone eller surfplatta, läs mer i Eventservicekatalogen på sid 48,  
http://docs.stockholmsmassan.se/emag/2015/Eventservicekatalogen_2015/#/48/

Utställarkort
Utställarkortet ska bäras väl synligt under mässdagarna och ger tillträde till mässhallen 1 timme 
före öppning och 30 minuter efter mässans stängning samt under in- och utflytt. Varje utställande 
företag kan rekvirera 10 st kort genom att maila person- och företagsnamn till info@sectech.nu 
senast den 26 oktober, korten hämtas sedan i entrén från och med 10 nov kl 15.00.

Workpass
För personer som enbart ska hjälpa till under in- och utflyttning behövs inga utställarkort utan de 
ska ha arbetskort (workpass). Arbetskort utfärdas på plats vid inflyttningsdörrarna och behöver 
inte förbeällas.

Restauranger på mässan
Hos Mässrestauranger kan ni boka bord, beställa catering till montern samt beställa matkuponger  
till personalen. På www.massrestauranger.se hittar du kontaktuppgifter och förteckning över 
mässans restauranger.

Alkoholregler för dig som ställer ut
Mässrestauranger AB har utskänkningstillstånd för anläggningens restauranger, hallar och  
kongressavdelningar. Det innebär att du som utställare måste gå via Mässrestauranger om du  
vill bjuda på alkohol i din monter. Det är inte tillåtet att servera alkohol innan 11.00. 

Vid frågor ring Mässrestauranger på 08-727 72 00.

Boende – Hotell Scandic Talk
Bo vägg i vägg med mässan. Scandic Talk är ett modernt fullservicehotell byggt direkt intill 
Stockholmsmässan med hotellentré precis i anslutning till Stockholmsmässans huvudentré.

Bokning sker via: tel: +46 (8) 723 7272 eller mail: talk@scandichotels.com

Adress
Scandic Talk 
Mässvägen 2, Älvsjö 
SE-125 80 Stockholm 
Tel: +46 8 5888 2000 
Fax: +46 8 5888 2001 
talk@scandichotels.com

Vägbeskrivning och mer information hittar du på webbplatsen  
http://www.scandichotels.se/Hotels/Sverige/Stockholm/Scandic-Talk 

Parkering i garaget under C-hallen
Priser för parkering: 120kr/dag eller 40kr/tim. 
Evenemangsparkering 1–4 dagar allmän parkering 300 kr betalas direkt  
i parkeringsautomaterna i garaget.
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Inbjudningskort/Biljetter
Bjud in dina kunder till Sectech! Inbjudningskorten är kostnadsfria och beställs via  
https://exhibitor.stockholmsmassan.se/. 

Möjligheten att beställa tryckta inbjudningar öppnas upp i höst.

Entré för besökare
Fri entré till mässan med förregistrering via https://ticket.stockholmsmassan.se/sectech  
Sectech är en fackmässa. Barn under 15 år endast i vuxens sällskap.

Webbplats
På www.sectech.se hittar ni alltid senaste nytt med aktuell utställarlista och hallskiss.

Säkerhetsbanketten
Säkerhetsbanketten arrangeras 11 november 18:30 i Victoriahallen i nära anslutning till  
utställningen. Garderob kommer att finnas i anslutning till lokalen.

Förutom god mat i form av en trerätters middag och utdelning av Detektor International Award, 
kommer bankettgästerna även få ta del av en underhållande show. För pris och mer information, 
se www.sectech.se

Biljetter beställs hos Deniz Baykal, info@armedia.se eller 08-556 306 80. 
Bokad biljett/er kvitteras ut i seminarieregistreringsdisken vid entrén till Sectech. 
För mer information, se www.sectech.se

Kontakta oss gärna om du har några frågor!
AR Media International AB 
Deniz Baykal – project manager 
Telefon: +46 8 556 306 80 
Mob.: +46 73 987 53 33 
deniz.baykal@armedia.se

Stockholmsmässan 
För frågor om Stockholmsmässans produkter och tjänster:  
Eventservice: Tel: +46 8 749 44 44  
eventservice@stockholmsmassan.se


