
TEMA: Byggemarkeder
Adgangskontrol, adgangskort/brikker og elektriske låsesystemer
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Byggemarkederne har som regel store lagre med byggematerialer for at immødekomme 
deres kunders behov og ønsker. Dette får desværre alt for ofte pilfingre til at forsøge at 
løbe med varerne, og det har medført at nogle byggemarkeder er begyndt at indføre 
indkørselsbomme, for at man som kunde kan parkere.

Desværre har der over en årerække været en voldsom stigning i både svind og 
butikstyveri i byggemarkeder landet rundt, men det har heldigvis vist sig yderst effektivt 
at stramme op på sikkerheden.

Der findes flere eksempler på geniale løsninger med overvågning, adgangskontrol og 
alarmsystemer, som byggemarkederne får lavet i forhold til deres behov. Tag et kig i 
denne folder og se, om vi har en løsning, du mangler eller tag kontakt hvis du har et 
specifikt ønske til en anden løsning.
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Intelligent bom anlæg
Mange byggemarkeder har store udendørsarealer, hvor der opbevares større mængder 
byggematerialer og ting til haven, både med og uden overdækning.

Flere og flere byggemarkeder begynder at indføre at alle kunder skal køre gennem en 
bom for at komme ind og ud ved byggepladsen. Ved at indføre et intelligent bom anlæg 
og overvågning kan byggemarkedet gøre en aktiv indsats for at minimere svind, som er 
en af de største udfordringer på de store udendørsarealer og lagerhaller.

Bommen åbner automatisk for indkørende, men for at komme ud, skal man enten have 
en kode der kan tastes på et tastatur på vejen ud, en stregkode fra en kasse inde i 
byggemarkedet der kan scannes af en læser/scanner, eller benytte stregkoden på 
fakturaen fra det køb, man foretog.

Nogle byggemarkeder har f.eks. en kode, der fungerer i en uge eller en dag ad gangen. 
Stregkoden kan enten genereres ved et klik på en fysisk knap ved kasseapperatet, ved 
et klik på et ikon på PC’en eller være en del af fakturaen.
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Fjernbetjening
Løsningen med bom anlæg gælder også for lastbiler, som kommer med varer. Hvis en 
chauffør skal ind til byggemarkedets lager med byggemateriale - eller andre, som skal 
ind til byggemarkedet via bommen - er det muligt at åbne bommen direkte fra køretøjet 
med en håndsender (et tryk på en knap).

Det er samtidig muligt for chaufføren at ringe til et mobilnummer, for at åbne bommen 
direkte fra køretøjet. Alle godkendte chauffører skal blot registreres i systemet som 
brugere, og tilføjes rettigheder til at have adgang til de pågældende bomme. Så ringer 
de til et nummer, som registrerer en godkendt bruger, og åbner bommen.
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Sensorer
Det er muligt at tilkoble mange forskellige typer af  sensorer til systemet for at udvide 
sikkerheden i byggemarkedet.

Der er overhængende risiko for brand, når der er så mange maskiner og ledninger samlet 
på ét sted, så en god idé er at tilkoble en røgdetektor, så alarmen går, hvis der skulle 
være røg/brand et sted i bygningen.

Der kan f.eks. også tilkobles en fugtigheds- og temperatursensor, som bliver aktiveret 
ved unormalt høj eller lav fugt i luften eller voldsomme temperaturforskelle. Eller der 
kan monteres overfaldstryk ved kontorarealet og kasseområdet. Spørg efter mulige 
sensorer, kun fantasien sætter grænser.
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Energistyring
Med så mange forskellige maskiner, der kører på fuld drøn en hel arbejdsdag, er der 
gang i elforbruget i løbet af dagen. De mange maskiner genererer også en masse 
varme, der skal ventileres for, så medarbejderne kan holde til at gå rundt en hel dag i 
byggemarkedet. Derfor er aircondition, udluftning og lys en fast del af hverdagen i et 
byggemarked.

Det kan ses på elregningen at have så mange maskiner tændt i løbet af en travl 
arbejdsdag. Systemet kan sættes op, så ventilation, lys, aircondition og centralvarme 
kan deaktiveres uden for normal åbningstid, så energiforbruget minimeres.

Derudover kan alt tidsstyres, så man f.eks. kan tænde for aircondition i god tid inden 
medarbejderne møder, så klimaet er optimalt.

VENTILATIONKULDE

VARME LYS
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Adgangskontrol
Inden for normal åbningstid vil stort set alle områder i byggemarkedet være åbent. 
Der kan dog være personaleindgange i bygningen, hvor adgangskort/adgangsbrikker er 
påkrævet. Som f.eks. et kontorområde eller lager.

Med adgangskort/brikker og læsere kan adgangen til de forskellige områder kontrolleres. 
Der sættes en læser ved de områder, der skal være aflåst, og alle medarbejdere 
modtager adgangskort/brik, hvor rettigheder tildeles. Når medarbejderne så møder om 
morgenen eller låser sig ind i et område, registreres adgangen i systemet.

Den integrerede tyverialarm kan samtidigt fungere som overfaldsalarm, så hele systemet 
taler sammen med en knap ved kasseapperatet, som medarbejderen kan aktivere.

Systemet kan nemt integreres med eksisterende anlæg.
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 ■ Alle scenarier kan indeholde ekstra funktioner og elementer. Specificér derfor 
tydeligt, hvilken opsætning, du ønsker tilbud på.


