
TEMA: Biblioteker
Adgangskontrol, energistyring, kameraovervågning og alarmsystemer
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Et bemandet bibliotek er et mere og mere sjældent syn. Det nye bibliotek hedder 
”Selvbetjent bibliotek”, og flere og flere biblioteker er begyndt at indføre konceptet. 
Det udvider åbningstiderne for bibliotekerne og giver dermed mere frihed til brugerne. 
Men det er frihed under ansvar.

Det kræver et par installationer og ændringer i både dagligdag og skærpet sikkerhed, 
men det er slet ikke så kompliceret som man skulle tro. Helt selvkørende bliver 
bibliotekerne dog ikke endnu, men godt begyndt er halvt fuldendt, som man siger!



3

Adgangskontrol
De fleste selvbetjente biblioteker kan styres helt simpelt med at brugeren har et 
adgangskort, som vises foran en kortlæser og der tastes en kode på et tastatur ved 
indgangen og så er der kameraovervågning i alle lokaler.

Adgangskortet - som er brugerens sygesikringsbevis - er samtidigt lånerkort, og alt som 
brugeren foretager sig digitalt efter han/hun er kommet ind, bliver registreret og alle 
bevægelser bliver overvåget.

De kontorområder, som andre end personalet ikke skal have adgang til, er aflåst i 
perioden, hvor personalet ikke er til stede.
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Energistyring
Man kan sætte det integrerede alarmsystem op, så ventilation, lys, aircondition og 
centralvarme kan styres fra samme overordnede sted.

Det kan f.eks. være fornuftigt at deaktivere al belysning uden for normal åbningstid og 
sørge for at det er styret af sensorer når biblioteket er i selvbetjeningstilstand.

Når hele biblioteket er aflåst om natten kan man aktivere en natsænkning på hele 
systemet, der til daglig er fuldt funktionsdygtigt.
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Det kan du også
Det er muligt at tilkoble mange forskellige typer af  sensorer til systemet for at udvide  
sikkerheden i biblioteket.

Der kan eksempelvis tilkobles en fugtigheds- og temperatursensor, som bliver aktiveret 
ved unormalt høj eller lav fugt i luften eller voldsomme temperaturforskelle, som er 
essentielt ved opbevaring af mange bøger og andet sårbart papirmateriale. Eller der 
kan tilkobles en røgdetektor, så alarmen går, hvis der skulle være røg/brand et sted i 
bygningen.
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Altid aktiveret
Vores systemer er beregnet til at fungere uafhængigt af en netværksforbindelse. Det 
betyder at systemet altid er i drift - også ved netværksnedbrud eller strømafbrydelser.

Mange biblioteker har en touchskærm til indtastning af den personlige kode. Det kan 
være lidt besværligt for nogle brugere. Både fordi de bliver overrasket over at klikket 
mangler, når de trykker, og fordi skærmen nogle gange kan have længere reaktionstid.

Derfor leverer vi et netværks/PC uafhængigt tastatur med trykknapper og - med garanti 
en betydelig højere brugervenlighed.

I forbindelse med eventuel brand, vil vores system automatisk låse adgangsvejene op, 
da systemet er beregnet på at håndtere branddetektorer og opkaldet til beredskabet.
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Føler du dig overvåget?
Adgangskontrol, alarm og kameraovervågning i ét og samme system gør det nemt for 
dig - og besværligt for dem, der vil ødelægge. Et ubemandet bibliotek kan være meget 
sårbart, og der findes desværre folk derude, som ikke kan opføre sig ordenligt.

Der kan tilkobles flere forskellige kameraovervågningssystemer, så biblioteket er 
udstyret med præcis de kameraer, der er behov for. God og synlig kameraovervågning 
er alfa omega i et velfungerende selvbetjent bibliotek.
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 ■ Alle scenarier kan indeholde ekstra funktioner og elementer. Specificér derfor 
tydeligt, hvilken opsætning, du ønsker tilbud på.


