
Smart bygningsstyring 
uanset hvor du er 



Den smarte løsning  
til bygninger, så er du  
tilsluttet og i kontrol.



Smart integration
Interlogixs smarte løsning til bygninger giver dig fleksibilitet og 
frihed til at tilpasse din kontorløsning, så den er skræddersyet 
til dine krav. Lige fra et enkelt koncept med dørstyring til et fuldt 
integreret system med indbrud og adgangskontrol, der kan 
fjernbetjenes. 

Sikker 
Vores smarte bygningsløsninger er designet til at opfylde en 
bred vifte af krævende markedskrav, feks. EN klasse 3. Ved at 
sikre forskellige områder med forskellige adgangsniveauer på 
en fleksibel måde, er systemet istand til at tilpasse sig og give 
den størst mulige komfort. 

Mens vigtigheden af en sikker forbindelse og behovet for 
cybersikkerhed er alment anerkendt, er virkelighed ofte en 
anden. UltraSync™ sørger for, at dine enheders forbindelse altid 
er sikker.

Effektiv styring 
Det er nemt at styre dine kontorbygninger og integrere de 
vigtigste sikkerhedssystemer i én løsning. Få fordel af hurtig og 
ekstern support, derfra hvor du foretrækker det. 

Ro i sindet 
på arbejdet, og når du er ude 



Interlogixs smarte bygningssystem  
leverer automation til bygninger,  

der passer perfekt med dine behov.
Interlogix er med dig, uanset hvor du er.

Bygget til livet 
Designet til dig



Komfortabel 
Du kan administrere og styre alle sikkerhedsbehov, lokalt eller 
via fjernadgang, lige fra detektering af indbrud og brand til 
adgangskontrol og videoovervågning. 

Alt fra én grafisk brugerflade, hvilket giver dig overblik over hele 
sikkerhedsdriften. 

Synkroniseret 
med dit arbejde 

Pålidelig alarmverificering
Interlogixs smarte bygningssystem gør dig opmærksom på hvad 
der sker, da det enkelt integrerer visuelle løsninger til 
alarmverificering, så som kameraer eller PIRcam, som er en 
meget avanceret, fleksibel og trådløs sikkerhedsløsning. 
Ligegyldigt om det er gennem en professionel kontrolcentral eller 
fra din egen mobilapp. så giver PIRcam dig en hurtig ekstern 
vurdering af en potentiel farlig situation. 

Tilgængelig 
Du kan styre dit intelligente bygningssystem fra et hvilket som 
helst sted, både på kontoret, eller mens du er på rejse. Du kan 
kontrollere status for alle områder, tilkoble og frakoble systemet, 
styre lys, døre... 

Alle virksomheder er forskellige, og samtidigt har virksomhedsejere forskellige 
bekymringer og behov. Det er grunden til, at smarte bygningssystemer altid er 
skræddersyet til dine krav. De giver det perfekte svar til mindre virksomheder, 
butikker og til større sikkerhedsopgaver.

Fleksibel 
Et integreret adgangssystem fungerer uden problemer med 
indbrudsdetektering, hvilket resulterer i en økonomisk og fuldt ud 
integreret løsning.



Tredjepartsintegrationer 
Kan integreres med eksterne løsninger, så man 
kan tilslutte forskellige systemer, der anvendes 
i en bygning. Kontakt vores lokale salgskontor for 
mere information om integrationsmuligheder. 
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Smarte  
bygnings- 
løsninger
med administrationssoftware 
Forestil dig én grænseflade, ligegyldigt om det 
er lokalt eller fjernbetjent, til administration og 
styring af alle dine sikkerhedsbehov på forskellige 
lokationer, fra detektering af indbrud og brand til 
adgangskontrol og videoovervågning. 

Forestil dig forskellige systemer, der interagerer 
takket være problemfri integration, hvilket gør det 
muligt at verificere hændelser via videostreams og 
tilknytte indbrud- og brandhændelser med
adgangskontrol, for at skabe sikkerhed og tryghed. 

Advisor Advanced Pro App
Denne mobilapp giver fleksibilitet  
og frihed til at justere dine sikkerheds-  
og bygningssystemer, så de matcher  
din livsstil. 

Administrationssoftware 
En intuitiv grafisk brugerflade, der kan 
vise dynamiske oversigtsplaner og  
styre flere opgaver. 

Valgfri sikkerhedsservice  
døgnet rundt, alle ugens dage 
UltraSync™ bliver understøttet af 
kontrolcentraler i dit land. Gå ind på  
dit lokale websted for yderligere oplysninger. 



Altid i kontrol
Altid tilsluttet

Én grænseflade til styring af flere  
komplekse systemer
Sikkerhedspersonalet har kontrollen og kan håndtere alle hændelser effektivt. Når der 
kommer en alarm, kan den øjeblikkeligt blive fulgt op af videobilleder, der på enhvert 
tidspunkt nemt kan hentes. Én database til alle funktioner, der er tilknyttet hændelser, hvor 
adgangsrettigheder kan ændres, fjerner alle risiko for fejl.

Hvert minut tæller 
Et øjeblikketligt indgreb fra dit sikkerhedssystem er kritisk. Installatøren kan fjernbetjene dit 
bygningssystem diagnosticere og yde support fra stort set hvilket som helst sted.
UltraSync™ åbner op for en hurtig og sikker IP tilslutning, der giver mere værdi, bedre service og 
forbedret effektivitet. 



Systemet  
der beskytter 
din bygning og dine aktiver

Vores smarte bygningsløsning er økonomisk og praktisk. Den beskytter og 
administrerer sikkerheden i banker, indkøbscentre, kontorbygninger, detailforretninger 
med høj risiko mm. Uanset om du skal tilkoble eller frakoble et sikkerhedssystem 
lokalt eller fra et andet sted, giver, giver UltraSync™ mulighed for at styre din bygnings 
sikkerhed, komfort og adgangsforhold. Nemt og effektivt. En løsning der vokser 
sammen med dig og din virksomhed.

Forbedret sikkerhed. Mere praktisk.
Vores smarte bygningsløsninger designet til at opfylde 
høje sikkerhedskrav, feks. EN klasse 3. Den integrerer 
adgangskontrol, hvor forskellige områder med forskellige 
adgangsniveauer en fleksibel måde. 
 
Men herudover, med UltraSync™ kan vores løsninger også 
etablere krypterede forbindelser med intelligente enheder, hvilket 
giver en løsning med bedre sikkerhed. 

Cybersikkerhed 
Med UltraSync™ kan du styre din sikkerhed fra praktisk talt 
alle steder. Men vigtigst at alt sørger UltraSync™ for at din 
forbindelse altid er sikret ved hjælp af krypteret enhed-til-enhed 
kommunikation med brug af VPN-teknologi. 
 
Med en stadig større risiko fra de nye cybersikkerhedstrusler er 
det af høj prioritet at beskytte din virksomhed. 

Pålideligt, og dokumenteret system
Vores smarte bygningsløsning er bygget på solid teknologi og er 
grundigt afprøvet i praksis. 
 
UltraSync™ er standarden for mere end 5 millioner 
sikkerhedssystemer fra Interlogix, der er solgt rundt om i verden. 

Beskyttelse af personlige oplysninger
Vi sørger for at forbindelsen er sikker og i overensstemmelse 
med kravene til håndtering af personlige oplysninger, så som 
GDPR (Generelle forordning om databeskyttelse).

Med UltraSync forbliver alle data lokale og bliver således ikke 
gemt i et cloud miljø, således at du altid selv har kontrol over 
dine data. 



Klar til fremtiden

Vi samler smarte 
bygningsfunktioner  
i ét system. 

VIDEO

HUB

LÅSE

DØR- & VINDUES-
DETEKTORER

LYS

FJERNBETJENING

TOUCH SKÆRME 
& NØGLEBRIKKER

MILJØ-
DETEKTORER

BESKYTTELSE 
AF LIV





Interlogix leverer global sikkerhed og løsninger til beskyttelse af liv 
både i kommercielle bygninger og private boliger, dette hjælper 
kunderne med at sikre og beskytte det, der er vigtigst for dem. 
Interlogix er en del af UTC Climate, Controls and Security, den 
førende leverandør inden for opvarmning, air conditioning, afkøling, 
bygningsstyring og automation samt brand- og sikkerhedsløsninger.

dk.firesecurityproducts.com/da/home

Specifikationer kan ændres uden varsel. 
© 2018 United Technologies Corporation.
Alle rettigheder forbeholdes. 

Alle varemærker tilhører deres respektive ejere.  
Interlogix er en del af UTC Climate, Controls & Security,
en enhed tilhørende United Technologies Corporation.

Installeret og serviceret 
af eksperter 

UltraSync™ smart bygning installeres og serviceres af udvalgte 
professionelle partnere. Hermed sikrer vi, at dit system fungerer 
problemfrit over årene. Disse partnere implementerer det 
ideelle system til din bygning og kan tilbyde dig professionel 
sikkerhedsovervågning. Hvilket hjælper med at beskytte det, der 
er vigtigst for dig. De kan hjælpe dig via fjernadgang, når du har 
brug for dem, eller de kan komme til dit kontor.


