
De seneste år har vi set et stigende behov for effek-
tive kaldeanlæg og alarmerings systemer på offentlige 
instanser og skoler.  
 
Førhen var kaldeanlæg hovedsageligt brugt til admin-
istrative opgaver og generel kommunikation - det er 
også i dag den primære opgave for kommunikations-
systemet. Med nutidens teknologi har vi dog langt 
bedre mulighed for at blive hørt, set og forstået i 
kritiske og alvorlige situationer.

Kommunikationssystemer er i dag et vigtigt værktøj til 
situations kontrol samt direkte trusler og alarmerings 
og evakuerings-kald.

John Drejer - Låse og Sikring A/S, samarbejder med 
verdens førende indenfor sikkerhed og alarmeringsan-
læg.

John Drejer - Låse og Sikring A/S,
er certificeret partner hos:

SIKKER?
ER DIN SKOLE  

SIKKERHED &  
UDDANNELSE

Varsling som en del af den integrerede 
kommunikation i offentligt rum

John Drejer - Låse og Sikring A/S - det sikre valg!

John Drejer - Låse og Sikring A/S, leverer el-løsninger til 
private, til erhvervslivet og til det offentlige. Som sikringsvirk-
somhed  er vi solidt forankret i Østjylland. Vores kunder er dog 
placeret i hele landet. Vi er anerkendt for et højt serviceniveau 
og stor faglig ekspertise i forbindelse med såvel større som 
mindre opgaver.
 
John Drejer - Låse og Siking, gør sig gældende inden for alle 
områder, der vedrører løsning af opgaven fra rådgivning, pro-
jektering til udførelse og vedligeholdelse.

Et professionelt team af erfarne og dygtige teknikere og 
elektrikere suppleret med et kompetent hold af administrative 
medarbejdere og en stærk ledelse er fundamentet for virksom-
heden, der i dag spreder sig over flere fagområder.
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TERROR-SIKRING?
HVAD VED DU OM  Med udgangspunkt i sikkerhed leverer John Drejer - Låse 

og Sikring A/S, et færdigt men skalerbart produkt som kan 
samarbejde med eksisterende udstyr og installationer.

I hvert lokale sidder et 
robust intercom panel, 
som ikke går på kom-
promis med lydkvalitet 
og lyd-tryk (105dB). 

Intercom

Alt samlet i ét brugervenligt panel 

Panelet er let at betjene og bruges til 
flere dagligdags funktioner som 
elevkald, generel information, klokken 
og alm. samtale.

Ved kritiske hændelser bruges sys-
temet til aflåsning af områder, Evakue-
ringskald, overvågning samt oplysning 
til fx. politi og brandvæsen.

Specifikke områder kan 
aflåses for at forhindre 
eller nedsætte tempo i 
en evt. farlig situation

Fra administrationen kan 
personalet hurtigt og 
effektivt varsle alle elever 
og ansatte på skolen.

Fra administrationen 
kan personale se og 
overvåge alle gang og 
udendørs-arealer på 
skolens område

Aflåsning

Varsling

Overvågning

Funktionalitet:

• Overvågning
• Varsling af hele skolen fra kontoret, men også  
             varsling af hver enkelt lokale.
• Kaldeanlæg og Panikknap i hver enkelt lokale 
• Aflåsning af én eller flere afdelinger af skolen 
             derved opnås begrænsning/opbremsning af faren    
             og der vindes ekstra tid til evakuering af andre  
             områder af skolen.

John Drejer - Låse og Sikring A/S - det sikre valg!

John Drejer - Låse og Sikring A/S.  Din professionelle partner indenfor terror-sikring og terror varslings-systemer.

Video overvågning

Varsling: Højtalere og Sirener

Samtale og panikknap

Integration med eksisterende udstyr

Alt samlet i ét brugervenligt view


