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5 0  •  d e t e k t o r  d a n m a r k

end nogensinde tidligere, og admi-
nistrerende direktør for arrangøren 
AR Media, Lennart Alexandrie, 
håber, at det er en trend, som også 
vil afspejle sig på årets messe:

– Eftersom messens produkt- 
og tjenesteudbud har til formål 
at bidrage til højere sikkerhed i 
erhvervslivet, så er det naturligt, at 
vi arbejder på at tiltrække endnu 
flere slutkunder og rådgivere. Her 
har de mulighed for at tage del af 
den seneste nye teknikudvikling 
fra verdens førende producenter, 
siger han.

– De leverandører, som udstil-
ler på messen, repræsenterer en 
unik kompetence på sikkerheds-
området, og vi håber, at så mange 
som muligt benytter lejligheden 
til at besøge messen for at få en 
opdatering på, hvor teknikken 
befinder sig i dag, og hvordan 
den kan medvirke til at redu-
cere risikoen for tyveri, brand og 
andre uønskede hændelser. Det 
kompakte format gør desuden 
messen både overskuelig og letna-
vigeret, hvilket sparer tid for den 
besøgende, kommenterer Lennart 
Alexandrie afslutningsvis.       n

en stadig højere prioritet i såvel det 
private som det offentlige erhvervs-
liv. Det betaler sig ganske enkelt at 
satse på sikkerhed.

International messe
Messens størrelse til trods er 
Sectech en international begi-
venhed, der samler besøgende fra 
flere lande, og ni af udstillerne 
i år kommer fra seks forskellige 
lande, nemlig Sverige, Tyskland, 
Holland, England og Taiwan. 
Og så Danmark selvfølgelig. De 
fleste af de udenlandske besøgende 
kommer fra Sverige, men en række 
andre nationaliteter plejer også at 
besøge messen.

Flere og flere slutkunder
Da Sectech henvender sig til alle, 
der arbejder eller handler med 
tekniske produkter og systemer 
inden for sikkerhed, er det ikke så 
mærkeligt, at de messebesøgende 
til en stor del udgøres af leveran-
dører inden for systemintegration 
og installation. På den seneste 
messe i 2012 var det dog ikke kun 
disse grupper, som satte deres præg 
på Sectech. Slutkunderne var flere 

Med de førende sikkerhedsvirk-
somheder til stede er Sectech et 
kompetencecenter for alle, der 
handler eller arbejder med sik-
kerhedsteknik af enhver art. Årets 
Sectech byder også på en halvdags-
konference, ’Sikkerhedskameraets 
dag’ med bl.a. en paneldiskussion 
med deltagelse af blandt andre 
flere folketingspolitikere.

Produkterne er rygraden
Konferencen ’Sikkerhedskameraets 
dag’ er en vigtig del af Sectech, 
men produkterne er messens 
krumtap og rygrad. Det kom-
pakte format giver de besøgende 
et suverænt overblik over, hvad 

markedet har at tilbyde hvad 
angår produkter og tjenester på 
det sikkerhedstekniske område. 
Hvad angår de forskellige former 
for adgangskontrol, overvågnings 
og alarmsystemer giver Sectech de 
besøgende svaret på spørgsmålet 
om, hvordan dagens udbud ser ud.

Den teknik, der præsenteres, 
er state-of-the-art, og repræsente-
rer de trends, som præger dagens 
sikkerhedsmarked. Generelt bliver 
produktudbuddet mere og mere so-
fistikeret, men samtidig stadig mere 
brugervenligt. Sikkerhedsbranchens 
leverandører bliver ganske enkelt 
mere og mere kundeorienterede, 
samtidig med, at sikkerheden får 

Sectech, 12.-13. november i København

Endelig er Sectech  
tilbage i Danmark 
– intens sikkerhedsmesse og kompetencecenter
med fokus på teknikbaserede produkter og tjenester
Den 12. og 13. november finder messen Sectech sted 
på Scandic Copenhagen Hotel. Det er den 7. udgave 
af den kompakte messe på dansk jord. Med sine 40 
udstillere i de udsolgte lokaler er Sectech et perfekt 
forum for leverandører og købere af teknikbaserede 
produkter og tjenester for sikkerhedsformål.

Fokusområderne er videoovervågning, indbruds-
sikring, perimetersikring, adgangskontrol, brand-
sikring og integrerede systemer. Produkterne er i 
verdensklasse, og flere stande byder på premierer.
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let at tilpasse de aktuelle behov. 
Til de besøgende installatører 
vil Milestones standpersonale 
fortælle, hvor nemt det er at få 
kundesucceser med virksomhe-
dens løsninger.  

Varme-
kameraet 
Flir FC S.

• Svenske CCTV-systems vil bl.a. 
vise Flir FC kameraet S. Dette var-
mekamera er unikt på markedet, 
da kunden får 10 års fabriksgaran-
ti på billedsensoren. Kameraet for-
styrres heller ikke af stærke lamper 
eller sollys. Med den ny FC-serien 
S varmekameraer er prisen ikke 
længere noget forhindring for at 
bruge varmekameraer. FC-serien 
S er et hybridkamera. Udstyret 
med PoE, kommunikation og 
strømforsyning med kun ét kabel. 
FC-serien S kan integreres i alle 
eksisterende TCP / IP-netværk og 
kontrolleres via en pc. Ingen ekstra 
kabler. FC-serien S følger standar-
den ONVIF 2.0 og kan derfor let 
tilsluttes i et netværk for at arbejde 
sammen med andre sensorer.

DoNets varmekamera med  
70 graders optik.

• DoNet præsenterer ’varmeka-
meraet, der ser mere’. En ny type 
linse har gjort JK-362POE til 
verdens mest vidvinklede varme-
kamera. Det er desuden alene på 
markedet om at have indbygget 
videoanalyse. Linsen i varmekame-
raer er således konstrueret, at det 
er vanskeligt at skabe vidvinkel. 
Indtil nu er alle varmekameraer 
derfor som regel udstyret med 52 
graders optik. Med JK-362POE 
er man dog kommet rundt om 
problemet, og kameraet har en be-
tragtningsvinkel på 70 grader. Det 
indebærer, at man nu kan bruge 
færre kameraer. Således kan fx en 
skole, som tidligere havde brug 
for fire kameraer for at dække et 
område på 210 grader, nu klare sig 

med tre. JK-362POE understøttes 
både af Nuuo og Milestone samt 
af de fleste andre kameraoperativ-
systemer. 

Axis P1428-E 
med 4K- 
teknologi.

• Axis viser de seneste innova-
tioner fra firmaets ”LightFinder” 
teknologi, Wide Dynamic Range 
(WDR) termiske netværkskame-
raer, 4K Ultra HD opløsning, 
skyløsninger og ”storage on the 
edge”. I Axis brede sortiment af 
netværkskameraer, software og 
tilbehør er der mange løsninger og 
produkter for kritisk infrastruktur, 
handel, transport og finans, tilpas-
set store som små installationer. 

Netværkskame-
raet FE8181V.

• Vivotek 
præsenterer 

sit nye netværkskamera FE8181V. 
Ud over dome-features som 5 
megapixel og fiskeøje-optik er 
kameraerne udstyret med et 
aftageligt IR-cut filter for dag/
nat-funktionalitet samt en indbyg-
get 10 meter IR Illuminator til 
ensartet belysning i 360° surround 
view. Denne feature adskiller iflg. 
Vivotek dette fiskeøjekamera fra 
de fleste andre på markedet.

ADIs roadshow truck.

• ADI Global Distribution går i 
år utraditionelt til værks på Sec-
tech. Selve standen vil kun blive 
brugt til kundemøder, mens selve 
produktpræsentationen finder 
sted i en stor truck uden for hotel 
Scandinavia. Her præsenteres 
produkter fra hele 20 forskellige 
leverandører. Truckens stoppested 
uden for Sectech bliver det 
sidste på et langt roadshow til otte 
danske byer. På standen inde på 
messen vil der endvidere være en 
storskærm, hvor man kan se, hvad 
der foregår ude i trucken.

Kameraovervågning

D-Links nye  
DNR-312L.

• D-Links nye DNR-312L, plug-
and-play overvågningsløsning 
er ideel til små virksomheder, 
butikker og hjemmekontorer. 
Den er både er let at installere 
og anvende. Via mydlink-appen 
kan man nemt både administrere 
og se optagelser via internettet 
på en mobiltelefon eller en tablet 
eller via mydlink-webportalen. 
Der er ikke behov for en separat 
computer, eftersom DNR-312L er 
en fritstående enhed (med indbyg-
get HDMI-port - brugeren kan 
optage og se video fra op til ni D-
Link-netværkskameraer samtidig 
direkte på enheden). 

Sammen med udstillerens IP-
kameraer kan man sammensætte 
en omkostningseffektiv helheds-
løsning til kameraovervågning.

Aimetis Symphony.

• Teletec viser fra Aimetis (pro-
ducent af åben videoplatform 
software) Symphony softwaren – 
en server/klient software, hvormed 
man bygger systemet op om en 
eller flere servere, som håndterer 
kameraerne, lagring af billeder, 
alarmhåndtering, videoanalyse mv. 
Så installerer man en eller flere kli-
ent pc’er for betjening af systemet. 
Der kan vises live- og arkivbilleder 
samt håndtering af alarmer og 
eksport af optagelser. 

SNC-VB632D 
Dual-light.

• Sony præsenterer på Sectech 
de nyeste produkter fra Sonys 
imponerende G6-serie. Det drejer 
sig om: 
- Det helt nye SNC-VB632D 

Dual-light kamera med indbyg-
get IR- og hvidt lys.

- Det prisvindende SNC-WR632 
med 30x zoom, FuldHD , 60 
fps. 130dB View-DR PTZ.

- Det ny 360 graders kamera 
SNC- HM662 med immervision 
teknologi og panamorph optik.

- Ned nyeste X-series mini vandal 
domes med 113 graders vid-
vinkel.

- NSR-500 – optageløsning med 
mulighed for optimal udnyttelse 
af Sonys integrerede analyse.    

Milestones åbne platform.

• Milestone Systems, verdens 
førende leverandør af software-
baserede videostyresystemer til 
digital video viser flere typer af 
løsninger på SecTech 2014. Bl.a. 
demonstreres fordelene ved digital 
(IP) video frem for analoge syste-
mer. Det betyder fremtidssikrede 
løsninger, der også kan bruges til 
at understøtte ens forretning ved 
at styre risici, beskytte mennesker 
og værdier, optimere processer og 
reducere omkostninger. Software 
fra Milestone er designet til at 
være pålideligt, nemt at bruge og 

messer & konferencer / preview

Dette præsenteres på Sectech
Med sine 40 stande fylder Sectech i år hotel Scandics 
lokaler helt ud. Det er elektronisk sikring, det drejer 
sig om, og selvfølgelig udgør løsninger inden for 
kameraovervågning en stor del af produktudbuddet, 
men der er også mange nye produkter inden for ad-
gangskontrol, tyverisikring og brandsikkerhed samt 
integrerede løsninger, der bryder produktgrænserne. 
På disse sider kan vi kun vise et lille udpluk af alle de 
produkter, der vises.
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med SimonsVoss, præsenterer 
ARAS SmartIntego trådløse døre 
til NOX. ARAS nye danskdesig-
nede Mifare læsere passer i FUGA 
rammer, og falder nemt i et med 
sit miljø.

• VingCard 
Elsafe er 
en førende 

leverandør af elektroniske sik-
kerhedssystemer, udviklet til at 
sikre ejendomme og give en nem 
administration i den daglige drift. 
VingCard præsenterer bl.a. den 
nyeste onlineteknologi, herunder 
løsning for ”mobile keys”. Ving-
Card har sikkerhedsløsninger, der 
er tilpasset flere kundesegmenter, 
som f.eks. hotel-, uddannelses- og 
sundhedssektoren.

Tyverisikring,  
brand og integrerede 

løsninger

Jablotron 100 kan  
nemt styres via telefon-app.

• Pro-Sec viser bl.a. sikringssyste-
met Jablotron 100, som iflg. leve-
randøren har en revolutionerende 
enkel betjening. Opdateret app og 
www-muligheder giver både slut-
brugeren og installatøren en meget 
funktionel og anvendelig alarm. 
Nye funktioner giver bl.a. mulig-
hed for at overvåge ejendommens 
forbrug af el, vand og gas), sikre 
egenkontrol af temperaturer, samt 
styre elektriske enheder eller grup-
per i eltavlen.  

Pro-Sec viser også AIA- og 
ABA-senderen WebWayOne, giver 
slutbrugeren mulighed for at bibe-
holde ældre anlæg i drift og tilmed 
opnå mulighed for fjernadgang, 
hvor det tidligere ikke var muligt. 
Senderen kan erstatte ATU linjen 
fuldt ud i godkendte AIA og ABA 
installationer.

Pro-Sec præsenterer også et nyt 
innovativt og omkostningseffektivt 
alarmsystem med videoverifika-
tion til private fra producenten 
RISCO. 

dør plus 30 trådløse Aperio døre 
fra Assa Abloy samt skrivning af 
adgangsrettigheder på RFID-kort.  
TechPoint IP-Dørcontroller er 
en omkostningseffektiv, ikke-
proprietær og fuldt skalerbar 
adgangskontrol for enhver type og 
størrelse af virksomhed eller orga-
nisation. TechPoint har egen SQL 
database med plads til mere end 
500.000 adgangskort og mere end 
1.000.000 hændelser. TechPoint 
øger fleksibiliteten i brugerens sys-
temer og åbner op for integration 
med en bred vifte af sikkerheds-
produkter såsom indbrudsalarm, 
videoovervågning osv.

SMARTair.

• Ruko har i år valgt at fokusere 
på nyheder inden for adgangskon-
trol integreret med alarm, samt 
virksomhedens visionære adgangs-
kontrolsystem SMARTair. Begge 
systemer dækker alle behov for en 
sikker og fleksibel hverdag – og de 
er velegnet til virksomheder i alle 
størrelser.  

Det nye ADK-
system Door 
Controller.

• Axis har for nylig lanceret sit 
netværksbaserede adgangskontrol-
system, AXIS A1001 Door Control-
ler, der er en selvstændig enhed, 
som kan installeres ved hver dør. 
Systemet er komplet med tredje-
parts dørtilbehør såsom sensorer, 
dørlåse og læsere. Hver dag på 
messen vil Axis holde en præsenta-
tion om virksomhedens innovative 
adgangssystems produkter. 

Smartintego fra SimonsVoss.

• Aras Security udvider kon-
stant sit sortimentet, og skaber 
nye løsninger til det integrerede 
sikringssystem NOX. I samarbejde 

sikker identitets-, rettigheds- og 
adgangshåndtering. Nexus leverer 
fleksible løsninger tilpasset kun-
dernes ønsker og behov. Målet er 
at blive verdensledende inden for 
fysisk og digital access.

Hængelås med GPS og rapportering.

• AVL Locks viser på Sectech 
sine Mul-T-Lock MT5 cylindre/
nøgler og beslag, der i dag sælges 
i 70 lande over hele verden. 
Mul-T-Lock har på grund af de 
varierende behov i verden et af 
markedets mest sikre og driftssta-
bile låsesystemer og et meget bredt 
sortiment i låse, hængelåse og 
beslag, deriblandt markedets første 
hængelås med GPS og rapporte-
ring via mail/sms.

Dørtelefonsystemet Net2Entry.  

• Teletec viser bl.a. den tråd-
løse dørbladslæser Paxlock, med 
låsecylinder for det skandinaviske 
marked. Læseren tilsluttes nemt 
til adgangskontrolsystemet Net2 
og er online overvåget i systemet. 
Dørtelefonsystemet Net2Entry har 
fået udvidet sortimentet med et 
efterspurgt vandalsikkert panel. 
Alle enheder i systemet forsynes 
via PoE og kommunikerer via 
TCP/IP, hvilket gør installationen 
ganske enkel. Der er nu også mu-
lighed for telefonsvarerfunktion 
samt integration med IP-telefoni-
systemer.

TechPoint IP-Dørcontroller.

• Tech Solutions præsenterer 
nyheden TechPoint IP-Dør-
controller, der er verdens første 
IP-dørcontroller med mange 
tilslutningsmuligheder for mar-
kedsledende RFID-læsere, åbne 
protokoller (OSDP – ONVIF), 
2-dørs styring med flere læsere pr. 

Xyclop.

• ARAS Security, der i mange år 
er blevet kendt og respekteret for 
sine adgangskontrolløsninger, vil 
som noget nyt nu præsentere de 
besøgende på Sectech for Xyclop, 
en ny produktserie af prisvenlige 
3MP kvalitetskameraer med ind-
bygget IR LED.

Adgangskontrol
 

Aperio L100S.

• Assa Abloys Aperio teknologi 
giver mulighed for en omkost-
ningseffektiv integration af døre 
med mekaniske låse i både nye og 
eksisterende adgangskontrolsys-
temer. På Sectech vises bl.a. den 
nye innovative Aperio trådløse 
lås L100S med tastatur. Det er 
en elektronisk styret online-lås, 
som ikke blot giver et højt fysisk 
sikkerhedsniveau, men som også 
sender oplysninger om dørens sta-
tus til ADK-systemet – og alt sker 
trådløst. L100S kan monteres på 
døren, uden at der skal bores hul-
ler, hvilket bl.a. betyder, at dørens 
brandcertifikat ikke ødelægges. 
Ved brug af L100S er det muligt 
at benytte valgfri dørgreb, således 
at et ensartet look and feel af byg-
ningens indretning opnås.

Pas Card er nu Nexus.

• Pas Card er Nexus! Hvis man 
tidligere har kendt firmaet som 
Pas Card, vil man nu lære det 
at kende som Nexus. Virksom-
heden vil benytte Sectech til at 
fortælle markedet om navneskiftet. 
Overgangen til Nexus indebæ-
rer, at kunderne får adgang til et 
endnu større udvalg inden for 
fysisk og digital access, men ellers 
er det meste som det plejer at 
være, lover virksomheden. Nexus 
er en international leverandør af 
produkter og ydelser inden for 

messer & konferencer / preview
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tal, ATS Advanced og Master 
Indbrudsalarmer, førende PIR-, 
Vector- og  Kombidetektorer med 
spejlteknologi samt TruVision 
videoovervågning.

Lemvigh-Müller har et komplet produkt-
program.

• Lemvigh-Müller Sikkerhed er 
en af landets førende leverandører 
inden for alarm, sikring og over-
vågning. Virksomheden samarbej-
der med sine leverandører på for-
kant med de nyeste løsninger, som 
hele tiden gennemgår en rivende 
teknologisk udvikling. Produkt-
programmet dækker hele vejen 
rundt bl.a. inden for adgangskon-
trol, alarmudstyr og videoovervåg-
ning. Produktporteføljen suppleres 
med en større kursuspakke med 
kompetencegivende uddannel-
ser og certificeringskurser samt 
teknisk support og rådgivning fra 
nogle af branchens dygtigste med-
arbejdere.                                 n

• UTC Fire & Security præsente-
rer nyheder fra sit brede sortiment 
af innovative sikkerhedsløsninger 
inden for indbrudsalarm, adgangs-
kontrol, brandalarm, videoover-
vågning og transmission – for 
eksempel den nye FIRe-mobile-2 
app, til 1X og 2X brandalarmer, 
der gør det nemt for brugerne at 
se status og bekræfte hændelser 
mm. Samtidig er det et effektivt 
værktøj ved installation og service. 
En absolut brugervenlig løsning.

UTCs nye, integrerede platform.

Advisor Management Software 
er en ny platform til integration af 
brand, indbrud, adgang og video-
løsninger fra UTC, hvor alle syste-
mer er samlet i ét brugerinterface 
med dynamiske oversigtsplaner og 
effektiv alarmhåndtering. 

Endvidere kan man opleve 
Lenel Onguard, Prism, TruPor-

armer. Det er videreudviklet 
på baggrund af Alarmnet og 
afvikles på den samme tekniske 
platform. Produktet opfylder 
kravene om en enkel forbindelse 
kombineret med højeste grad af 
sikkerhed, og tilslutningen sker 
via TDC’s 3G netværk. Over-
vågning sker som udgangspunkt 
hvert 180. sekund, men kan 
opgraderes til hvert 2. sekund. 

TDC præsenterer sit nye produkt 
Alarmnet Tyveri.

Produktet er blandt markedets 
sikreste og sender en alarm, 
uanset hvordan tyvene prøver 
at omgå tyverialarmen. TDC 
Alarmnet Tyveri kan anvendes 
med SIA protokollen, som giver 
mulighed for at overføre yderli-
gere information fra tyverialar-
men. Bl.a. hvor indbruddet er 
sket i bygningen.

HEGN

Kibo præsenterer en Danmarksnyhed.

• Kibo System benytter Sectech 
til at præsentere en Danmarksny-
hed. I regi af sin nyligt oprettede 
afdeling, Kibo Brandsikring, har 
virksomheden indgået en dist-
ributøraftale med producenten 
Fike, og de besøgende vil kunne 
opleve Fike Inertgas baserede 
slukningsanlæg. Fike løsninger 
har iflg. Kibo en række unikke 
og gennemprøvede løsninger, og 
introduktionen af Fike’s fuldt 
patenterede ProInert regulator 
ventil har revolutioneret den 
ingeniørvidenskabelige filo-
sofi omkring Inertgas systemer, 
hvilket siden introduktionen for 
mere end 10 år siden i dag gør, at 
Fike er foran de øvrige konkur-
renter på markedet.

• TDC Alarmnet præsenterer 
TDC Alarmnet Tyveri, som er 
det nye produkt til tyverial-

messer & konferencer / preview
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Velkommen til  
Sikkerhedsbanketten
Ud over udstilling arrangeres en sikkerhedsbanket om aftenen onsdag den  
12. november. God mad, gode vine og underholdning garanteres. Efter en  
lang dag på messegulvet vil vi gerne byde på noget let og festligt, noget godt for 
både ører og øjne.

Rune Klan
På Sikkerhedsbanketten om aftenen den 12. november kan du opleve Danmarks 
største og sjoveste magiker, Rune Klan. I løbet af sin forrygende karriere har han tryllet 
stand-up om til magi og magien om til stand-up. På den måde har han fornyet genren 
på sin helt egen charmerende og kluntede facon, der har gjort ham til publikums 
yndling og anmeldernes darling.

Pris: 850 DKK (+ moms)
Prisen inkluderer velkomstdrink, huset’s hvidvin Chenin blanc, huset’s rødvin La playa, 
cabernet sauvignon, dessertvin Moscatel, isvand på bordet samt kaffe/the. 
Tilmelding er bindende. Bekræftelse sendes efter modtagelsen. Afgiften faktureres. 
Priserne er ekskl. moms.

Tilmelding til  
Sikkerhedsbanketten
Bestil til Deniz Baykal på telefon: 
+46 8 556 306 80  
eller e-mail: deniz.baykal@
armedia.se eller på  
www.sectech.nu

Sikkerhedsbanketten onsdag den 12. november.
Restaurant Cassiopeia, Tycho Brahe Planetarium.   

Menu
Forret: Hjemmerøget laks med stjerneanis creme og 
vinegrette af saltbagte rødbeder og mitzuna salat.  
Hertil hjemmebagt brød og smør.

Hovedret: Helstegt kalvesteg med rosmarinbagte rodfrug-
ter, kartoffeltærte og kraftig kalveglace Bydes 2 gange.

Dessert: Køkkenchefens chokolade fondant med  
bærkompot og vaniljeis.

Rune Klan  

Danmarks største  

og sjoveste magiker!

12.–13. november 2014 i København



i Sverige. Ikke desto mindre er 
Tryghedskameraets dag mindst lige 
vigtig i Danmark, og ikke mindst 
vil arrangementet tilføre Sectech et 
nyt islæt, som kan tiltrække både 
flere slutkunder og leverandører.

hvor kameraerne er, mens man i 
Sverige ønsker en liberalisering af 
selve loven.

På den baggrund bliver 
konferencen i Danmark meget 
anderledes i forhold til parallellen 

– I Sverige er det ofte menings-
løst at bruge kameraer, da man for 
eksempel ikke må optage hændel-
ser, før der virkelig sker noget. Det 
indebærer, at hvis det indtrufne 
går stærkt, så er der ingen billeder 
af det skete, men kun på det, der 
er sket efter hændelsen. Hvordan 
skal vi få kameraer, som både kan 
hjælpe politiet med at opklare 
forbrydelser og samtidig have en 
stærk integritetsbeskyttelse? Og 
hvis integritet er det, vi især skal 
beskytte? Det har været nogle 
af spørgsmålene, siger Lennart 
Alexandrie.

Dansk problematik
I Danmark er problematik-
ken – sammenlignet med den 
svenske – en helt anden. Her 
er der en stærk lovgivning, som 
med hensyn til befolkningens ret 
til beskyttelse af den personlige 
integritet regulerer brugen af 
sikkerhedskameraer. Men da der 
ikke er en myndighed, som giver 
eller nægter tilladelse til at instal-
lere kamerasystemer, så bliver der 
opsat mange kameraanlæg, som 
slet ikke overholder lovens krav. 
Her ønsker SikkerhedsBranchen 
en skrappere regulering, således at 
det burde være et myndighedskrav, 
at kun certificerede virksomheder 
har lov til at udføre installationen. 
Organisationen ønsker også, at 
ethvert installeret kameraanlæg 
skal registreres, således at for 
eksempel politiet får information 
om, hvor kameraerne sidder, 
hvilket kan være til stor hjælp, når 
der skal opklares forbrydelser i det 
pågældende område. I øjeblik-
ket mener Datatilsynet ikke, at 
det har ressourcer til at modtage 
sådanne registreringer. Kort fortalt 
kan man sige, at sikkerhedsvirk-
somhederne i Danmark ønsker, 
at det bliver stillet større krav til 
leverandørerne og mere kontrol af, 

Konferencen ”Tryghedskameraets 
dag” den 13. november arrangeres 
i forbindelse med Sectech (12. – 
13. november) på Scandic Hotel 
Copenhagen. Arrangørerne lover 
2½ times spændende og inspire-
rende indlæg fra bl.a. Datatilsynet, 
politiet og en boligforening samt 
en efterfølgende paneldebat med 
folketingspolitikere, Datatilsynet 
og SikkerhedsBranchen. En for-
middag spækket med information, 
meninger og holdninger.

 I Sverige har tænketanken 
Säkerhet för Näringsliv och 
Samhälle (SNOS) og avisen 
Security User.com siden 2012 
arrangeret det årlige, succesfulde 
event ”Trygghetskamerans dag” i 
Stockholm. Konferencen bygger 
på nogle indlæg om kameraernes 
gavn og eventuelle trussel mod 
den personlige integritet, og som 
fast indslag afsluttes konferencen 
altid med en politikerdebat. Nu er 
det Danmarks tur, da Trygheds-
kameraets dag arrangeres i forbin-
delse med Sectech.

Nuanceret billede  
af overvågning
Konferencen Tryghedskameraets 
dag, som i Danmark arrangeres 
af SecurityUser.com i samarbejde 
med SikkerhedsBranchen, har 
til hensigt at skabe et nuanceret 
billede af kameraovervågning 
og fremhæve kameraernes gavn 
for og i samfundet, men også 
diskutere den mulige trussel mod 
den personlige integritet. I Sverige 
er arrangementet blevet en pæn 
succes, som har rejst stor debat 
om sikkerhedskameraer i en række 
landsdækkende svenske medier – 
aviser, fjernsyn og websites. 

For tænketanken SNOS er det 
den for sikkerhedsvirksomhederne 
og deres kunder problematiske 
svenske lovgivning og dens anven-
delse, som står i fokus.

messer & konferencer / preview

Tryghedskameraets dag
– premiere på succes-konference på Sectech
Er der for mange kameraer i Danmark? Hvordan sik-
rer vi bedre kontrol med de kameraer, der bliver sat 
op? Bliver lovgivningen fulgt? Kan politiet bruge op-
tagelserne? Hvordan sikrer vi større tryghed omkring 
kameraovervågningen? Det er nogle af de spørgsmål, 
halvdagskonferencen ”Tryghedskameraets dag” den 
13. november vil finde svar på.

Sted: Scandic Hotel Copen hagen, 
København

Tidspunkt: 13. november 2014 
kl. 8:45 – 11:30 

Ordstyrer: Morten Løkkegaard, 
politiker og journalist.
 
8:45 Registrering
 
9:05 Velkomst
Kasper Skov-Mikkelsen ønsker 
alle deltagere velkommen og 
præsenterer dagens moderator.
 /v. Kasper Skov-Mikkelsen, di-
rektør for SikkerhedsBranchen.

9:15 Indledning
Morten Løkkegaard indleder 
og forklarer baggrunden for 
konferencen samt gennemgår 
agendaen. 
/v Morten Løkkegaard, politiker 
og journalist.

 9:20 Sådan bruger en bolig-
forening sikkerhedskameraer
Ellemarken har 1.124 boliger, 
237 garager/carporte og 5 
selskabslokaler. Ejendomsmes-
ter Jørn Krat deler ud af sine 
erfaringer med kameraer i det 
daglige sikkerhedsarbejde.
/ v. ejendomsmester Jørn Krat, 
Ellemarken, Køge almennyttige 
Boligselskab. 

9:45 Politiets arbejde med  
tv-overvågning
Poul Laustsen er Danmarks 
førende ekspert i at udarbejde 
digitalt bevismateriale i krimi-

nalsager, efterlysningsvideoer til 
pressen, forbedring af digitale 
billeder og video mm. Og hans 
spændende foredrag handler na-
turligvis om netop disse punkter.
/v. konsulent Poul Laustsen, 
Københavns Politi.

10:10 Datatilsynet om  
tryghed og tv-overvågning
Datatilsynet fører tilsyn med, 
at reglerne i persondataloven 
overholdes. Billeder fra tv-
overvågning er også persondata. 
Hvad må man? Hvad må man 
ikke? Datatilsynets ressourcer?
/v. kontorchef Lena Andersen, 
Datatilsynet.

10:35 – 11:30 Paneldebat: 
Hvordan sikrer vi tryghed 
omkring tv-overvågning?
Panel:
• Folketingsmedlem Karina 

Lorentzen (SF), retsordfører 
og formand for Folketingets 
Retsudvalg.

• Folketingsmedlem Peter 
Skaarup (DF), retsordfører og 
tidligere formand for Folke-
tingets Retsudvalg.

• Kontorchef Lena Andersen, 
Datatilsynet.

• Direktør Kasper Skov-Mikkel-
sen, SikkerhedsBranchen.

Program – Tryghedskameraets dag

Lena  
Andersen

Poul 
Laustsen

Karina 
Lorentzen

Morten 
Løkkegaard

Peter 
Skaarup

Kasper Skov-
Mikkelsen

Tilmelding  
til konferencen på 
www.sectech.nu 
Deltagergebyr 295 DKK
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muliggør enkle intergrationsmu-
ligheder for video og adgangskon-
trol. Denne Open forum-seance 
vil også fokusere på betydningen 
af billedkvalitet, 4K Ultra HD 
opløsning og muligheden for at 
se flere detaljer.
Seminarvært: Axis Communica-
tions AB 

 
13:45–14:45 
Solar Danmark A/S 
13:45–14:00  Hikvision 
præsenterer nye funktioner i 
kameraserien Smart, der rummer 
funktioner som smart tracking, 
intrusion detection, audio detec-
tion, face detection mm, og flere 
features er undervejs. På seminaret 
løftes sløret lidt for de fremtidige 
funktioner.
      
14:05–14:25 Seetec præsenterer 
den nyeste version af Cayuga Vi-
deo Management Software, hvor 
der er fokus på brugerfladen, samt 
de nye softwarefunktioner såsom 
analyse, nummerpladeregistrering 
og den helt nye og opdaterede 
driverliste.

14:30-14:45 Profort fokuse-
rer på problemstillingen med 
tyveri af brændstof. Profort A/S 
har udviklet videre på serien af 
multiGuard-enheder og er kom-
met med en trådløs sikring af 
dieseltanke. Alarmen sendes til 
f.eks. vognmanden eller til en vagt 
i nærheden.
Seminarvært: Solar Danmark A/S

gjort enkel. Aliro giver brugeren 
valget mellem IP ved døren og 
traditionelle RS485-installations-
metoder. Der vises det helt nye 
betjeningspanel SPC Compact 
med touch-betjening og indbyg-
get kortlæser. Og desuden vises 
Vectis iX, en helt ny serie af IP 
NVR optagere samt NVS og CMS 
softwares.

13:45–14:25  UTC præsenterer 
den nye integrerede sikkerhedsplat-
form Advisor Management, som 
giver brugeren en platform, hvor 
helheden er mere end summen af 
de enkelte dele med brandsikring, 
indbrudssikring, adgangskontrol og 
kameraover vågning.

14:30–15:00  Bosch fortæller om 
Bosch Cloud Solution, ”overvåg-
ning i skyen”. Hvilke muligheder 
giver en cloud-løsning frem for 
traditionel overvågning? Gen-
nemgang af DIP2000-serien samt 
præsentation af det nyeste Low 
Light kamera i serien Starlight. 
Seminarvært: Solar Danmark A/S

 
15:10–15:40 
Kibo System A/S 
Indholdet ikke fastlagt ved  
redaktionens slutning.

13. november

13:00–13:30 
AXIS Communications AB 
Axis vil fortælle om markedets 
første åbne IP-baserede adgangs-
kontrolsystem, og om hvordan det 

end 300 kontrolcentraler i 43 
lande. Chiron har sit hovedsæde i 
Schweiz og sin udviklingsafdeling 
i England. Indlægget bliver holdt 
på engelsk.
Seminarvært: Chiron Security 
Communications AG

11:20–12:00 
AXIS Communications AB 
Axis vil fortælle om markedets 
første åbne IP-baserede adgangs-
kontrolsystem, og om hvordan det 
muliggør enkle intergrationsmu-
ligheder for video og adgangskon-
trol. Denne Open Forum-seance 
vil også fokusere på betydningen 
af billedkvalitet, 4K Ultra HD 
opløsning og muligheden for at se 
flere detaljer.
Seminarvært: AXIS Communica-
tions AB

13:00–15:00  
Solar Danmark A/S 
13:00–13:40  Siemens fortæller 
bl.a. om Aliro – IP adgangskontrol 

12. november

09:10–10:40 
Milestone Systems A/S 
Præsentation af Milestones open 
platform teknologi. Den indebæ-
rer fremtidssikrede løsninger, der 
også kan bruges til at understøtte 
ens forretning ved at styre risici, 
beskytte mennesker og værdier, 
optimere processer og reducere 
omkostninger. Milestone vil frem-
drage aktuelle eksempler og belyse 
konkrete fordele ved brugen af 
IP-teknologi, sådan at tilhøreren 
får informationer, der er direkte 
brugbare.
Seminarvært: Milestone System A/S

10:15–11:15 
Chiron Security  
Communications AG 
Chiron orienterer om de seneste 
landvindinger inden for IP-baseret 
kommunikation. Virksomhedens 
produkter er installeret i mere 

messer & konferencer / preview

Open Forum – nyt koncept på Sectech
Sectech er gået bort fra de tidligere produktseminarer, 
hvor de besøgende mod entré kunne overvære tek-
nikbaserede miniseminarer med præsentation af nye 
teknologier og udvalgte produkter. Disse seminarer 
er afløst af konceptet Open Forum, der – som navnet 
antyder – er seminarer åbne og gratis for publikum, og 
hvor interesserede udstillere booker sig ind for et vist 
tidsrum for at delagtiggøre andre i ny teknikviden. 

På årets Sectech står Milestone, Chiron, Axis, Kibo 
og Solar for en række Open Forums. Solar har invi-
teret hele seks af sine leverandører, nemlig Siemens, 
UTC, Bosch, Hikvision, Seetec og Profort til at gøre 
tilhørerne endnu klogere.

Årets store banket for sikkerhedsfolket
Kåring af Årets Sikkerhedsvirksomhed og Årets Sik-
kerhedschef. Underholdning med Rune Klan. God 
mad, gode vine og hyggelig snak med kolleger, kun-
der og konkurrenter. Med andre ord: Sikkerhedsban-
ket på Sectech om aftenen den 12. november.
Der bliver endnu engang fyldt 
godt ved alle borde på årets sik-
kerhedsbanket den 12. november i 
forbindelse med Sectechs åbnings-
dag, hvor de fleste toneangivende 
personer fra den danske sikker-
hedsbranche vil være til stede.

chef blive kåret af webportalen og 
avisen SecurityUser i samarbejde 
med SikkerhedsBranchen.

På Sikkerhedsbanketten vil 
festdeltagerne blive underholdt 
af Danmarks største og sjoveste 
magiker, Rune Klan, der i løbet 
af sin forrygende karriere har 
tryllet stand-up om til magi og 
magien om til stand-up. På den 
måde har han fornyet genren på 
sin helt egen charmerende og 
kluntede facon, der har gjort ham 

På Sikkerhedsbanketten, 
der finder sted i Planetariets 
restaurant Cassiopeia, vil Årets 
Sikkerhedsvirksomhed blive 
præsenteret af fagbladet De-
tektor og SikkerhedsBranchen. 
Endvidere vil årets sikkerheds-

til publikums yndling og anmel-
dernes darling.

På Sikkerhedsbanketten vil festdeltagerne 
blive underholdt af Danmarks største og 
sjoveste magiker, Rune Klan.

For opdatering og eventuelle ændringer i Open Forum programmet, se www.sectech.nu
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Ingeniøren (både i avisen og på 
nettet), Tekniqs blad Electra, 
Stat- og kommuneindkøb samt 
Erhvervsmagasinet Installatør 
(både i avisen og på nettet), slut-
ter Jonny Sjöberg.

spredte vi os denne gang mere, 
end vi plejer. Bortset fra mes-
seinformation i vores egne medier 
Detektor og SecurityUser samt 
via vores to netportaler an-
noncerede vi også i medier som 

– De fleste af udstillernes 
Open Forum-seminarer fik 
også et fornuftigt besøgstal, og 
ikke mindst blev det nye tiltag, 
halvdagskonferencen Tryghedska-
meraets dag, lidt af et tilløbsstykke 
med ca. 65 betalende tilhørere, 
supplerer adm. dir. for AR Media 
Lennart Alexandrie.

– Sikkerhedsbanketten onsdag 
aften forløb også rigtig godt 
med uddeling af priser for Årets 
sikkerhedsvirksomhed og Årets 
sikkerhedschef, ligesom også 
underholdningen med Rune Klan 
må betegnes som en succes. Det 
er vores indtryk, at alle 129 gæster 
havde en god aften, kommenterer 
Alexandrie.

– Markedsføringsmæssigt 

Sectech afholdes på skift i de 
skandinaviske hovedstæder, og 
siden den første messe i Danmark 
i efteråret 2002 er hver messe endt 
med et lidt højere besøgstal end 
sin forgænger. Og torsdag den 13. 
november rundede den syvende 
Sectech på dansk jord for første 
gang de tusind besøgende.

– Messen fik 1032 unikke 
besøgende, dvs. når alle genbesøg 
er sorteret fra. Dette rekordbesøg 
synes vi både messen og udstil-
lerne fortjener, for det var vores 
indtryk, at udstillerne denne gang 
havde satset rigtig meget på mes-
sen som årets danske mødested 
for sikkerhedsbranchen, siger AR 
Medias danske landechef Jonny 
Sjöberg.

messer & konferencer / review

Sectech har vokset sig dobbelt så stor
Den 13. november sluttede den 7. Sectech-messe på 
dansk jord. Messen havde 41 udstillere og fik besøg 
af 1.032 unikke besøgende. Såvel udstillermæssigt 
som besøgsmæssigt er der tale om en fordobling, 
siden den første Sectech i København i 2002.

Politikerne går ind for  
kontrol med opsætning af kameraer
Premieren på konferencen Tryghedskameraets dag  
på Sectech blev en succes med et fyldt konference-
lokale, informative indlæg og politisk enighed hen 
over midten i Folketinget.

Retsordførerne for SF og Dansk 
Folkeparti kan godt blive enige 
om, at der skal være mere kontrol 
med opsætning af videokameraer 
i Danmark. Derimod kan de ikke 
blive enige om, hvor meget man 
skal acceptere, at virksomheder 
eller private, der har billeder af 
en gerningsmand, selv lægger 
billederne på nettet. Peter Skaarup 
(DF) går ind for en lovliggørelse, 
mens Karina Lorentzen (SF) me-
ner, det fortsat kun er politiet, der 
skal have lov til at offentliggøre 
billeder.

Ytringerne fandt sted i løbet 
af den paneldebat, der afrundede 
halvdagskonferencen Trygheds-
kameraets dag. Kasper Skov-
Mikkelsen, SikkerhedsBranchen, 
deltog sammen med Datatilsynets 
Lena Andersen også i panelet, 
og det glædede Skov-Mikkelsen, 
at der var politisk gehør for at se 
nærmere på en registrerings- og 

certificeringsordning vedr. kame-
raovervågning.

Forud for paneldebatten havde 
der været der interessante indlæg 
ved ejendomsmester Jørn Krat 
fra boligområdet Ellemarken ved 
Køge, ved politiets førende ekspert 
i udarbejdelse af digitalt bevis-
materiale, Poul Laustsen, samt 
ved kontorchef Lena Andersen, 
Datatilsynet.

Politiker og journalist Morten 
Løkkegaard var ordstyrer, og i rela-
tion til konferencens navn sagde 
han blandt andet, at man ikke 
blot skal skabe det rigtige – man 
skal også sige det rigtige. Med 
dette mente han, at man ikke blot 
skal skabe tryghed ved at sætte 
kameraer op for tryghedens skyld 
– man skal også huske at sætte ord 
på – fx ved at kalde kameraerne 
for tryghedskameraer.

Ideen til Tryghedskameraets 
dag kommer fra den svenske 

tænketank SNOS (Säkerhet för 
Näringsliv och Samhälle), og 
’Trygghetskamerans dag’ er nu 
med succes blevet afholdt tre år i 
træk i Stockholm – vel at mærke 
som heldagskonference. I Dan-
mark blev Tryghedskameraets dag 
afholdt som halvdagskonference, 
og konferencelokalet var med sine 
70 stole på grænsen til at være for 
lille for de interesserede, der på 
forhånd havde købt adgangsbillet. 
Konferencens premiere på dansk 
jord blev således en succes, men 
hvorvidt konferencen skal afholdes 
igen i Danmark er der endnu ikke 
taget stilling til.

Kasper Skov-Mikkelsen kunne byde 
velkommen til et fyldt konferencelokale.

Peter Skaarup 
svarer på spørgs-
mål fra salen. Til 
venstre i billedet 
Karina Lorentzen 
og til højre Lena 
Andersen.

Messen havde 41 udstillere og fik besøg af 1.032 unikke besøgende.
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Jesper Legarth blev 
Årets sikkerhedschef
I samråd med Sikkerheds- 
Branchen uddelte avisen  
SecurityUser på Sectech-messen  
12.-13. november udmærkelsen 
som Årets sikkerhedschef 2014  
til Jesper Legarth fra Forsvarets 
Bygnings- og Etablissements-
tjeneste.

Valget af Jesper Legarth var 
begrundet med ”hans store indsats 
gennem mange år for at hæve 
niveauet i sikkerhedsbranchen 
generelt og specifikt for at forbedre 
og systematisere sikringen hos en 
af samfundets vigtige institutioner, 
forsvaret.”

Frank Eriksen fra Elsec flankeret af Jonny Sjöberg, AR Media.

Jesper Legarth modtog prisen af direktør Kasper Skov-Mikkelsen, SikkerhedsBranchen.

Vanderbilt køber Siemens Security
Vanderbilt Industries, dattersels-
kab til ACRE LLC, har indgået en 
aftale om køb af Siemens Secu-
rity Products, en del af Siemens’ 
Building Technologies Division. 
Virksomheden vil ændre navn til 
Vanderbilt International. En vete-
ran inden for sikringsindustrien, 
Joseph J. Grillo, bliver adm.dir. 
med base i det nye hovedkontor i 
Tyskland.

Vanderbilt er en globalt førende 
leverandør af avancerede sikker-
hedssystemer, og Joseph Grillo 
mener, at købet af Siemens SP vil 
udvide Vanderbilts tilstedeværelse 
i sikkerhedsbranchen betragteligt 

via en forøgelse af virksomhedens 
konkurrenceposition på et meget 
fragmenteret marked med stort 
vækstpotentiale. Købstransaktio-
nen ventes at være afsluttet i marts 
2015.

Joseph Grillo.

Politikere risikerer at åbne en  
ladeport for forsikringssvindel
Hvis politikerne piller ved forsi-
kringsselskabernes mulighed for at 
holde øje med svindlere, risikerer 
de at åbne en ladeport for svindel. 
Det vil gå ud over de ærlige 
kunder. Sådan lyder budskabet fra 
Forsikring & Pension, efter at flere 
politikere i pressen har tilkende-
givet, at de overvejer at pille ved 
forsikringsselskabernes mulighed 
for at undersøge sager om forsi-
kringssvindel ved blandt andet at 
anvende kameraoverovervågning.

– Vi ved, at politiet stort set 
ikke efterforsker forsikringssvin-
del. Det er åbenbart, at forsi-
kringssvindel ligger meget langt 
ned på politiets prioriteringsliste, 
siger Hans Reymann-Carlsen, 
underdirektør i Forsikring & 
Pension.

Derfor er det alfa og omega for 
forsikringsselskaberne, at de må 

undersøge mistanker om svindel.
– Det har en forebyggende ef-

fekt og - vigtigst af alt - det er med 
til at beskytte de ærlige kunder 
imod de kunder, som bevidst 
snyder med forsikringerne. Vi ob-
serverer kun folk i de sager, hvor 
vi har en meget stærk mistanke, 
og oftest kun, når det handler om 
store beløb, siger Hans Reymann-
Carlsen.

– Vi skal efterleve loven og har 
derudover vores eget kodeks for, 
hvad vi må og ikke må. En sag 
skal kunne holde ved domstolene. 
I den seneste sag om forsikrings-
svindel i Højesteret indgik 
forsikringsselskabets videoopta-
gelser som centralt bevismateriale. 
Det viser jo, at der er behov for, 
at vi selv kan undersøge sager om 
forsikringssvindel, siger Hans 
Reymann-Carlsen.

Sikkerhedsintegration  
for 59,5 mia. dollar
Ifølge en IHS-rapport udgjorde 
det globale marked for integra-
tion af sikkerhedssystemer ca. 
59,5 milliarder dollar i 2013 – en 
stigning på 5 mia. sammenlignet 
med 2012.

I den anførte omsætning indreg-
nes design, rådgivning, installation, 
service og vedligehold samt salg af 
videoovervågning, adgangskontrol 
og indbrudsalarmudstyr. ifølge IHS 
ventes salgsindtægterne at fortsætte 
med at vokse med mere end 9 
procent frem til 2018.

En trend, som integratorer 

interesserer sig mere og mere for, 
er Security as a Service (SaaS), 
uanset om det er videoovervågning 
som en tjeneste (VSaaS) eller Ac-
cess Control as a Service (ACaaS). 
Begge alternativer tilbyder lovende 
muligheder for at øge størrelsen 
af tilbagevendende månedlige 
indtægter, samtidig med at man 
kommer tættere på slutkunden. 
SaaS-modeller giver også integra-
torer mulighed for at øge kunde-
værdien, så man mere bliver som 
en partner til kunden i forbindelse 
med risikohåndtering.

Elsec blev Årets  
sikkerhedsvirksomhed
Fagbladet Detektor tildelte på 
Sectech-messens aftenbanket 
installtionsvirksomheden  
Elsec A/S udmærkelsen Årets 
danske sikkerhedsvirksomhed 
2014.

Prisen er givet ”for altid at have 
kvalitet og sikkerhedsbranchens se-
riøsitet og omdømme for øje samt 
for at være fremsynet i markedet, 
være blandt de allerførste inden 
for certificering og aktivt benytte 

kvalitetsarbejdet til en impone-
rende vækst.”

Elsec A/S, med domicil i 
Hvidovre, er en 100% danskejet 
virksomhed. På sikringsområdet 
tilbyder virksomheden løsninger 
inden for alarmanlæg, adgangskon-
trol, overvågning, brandalarmerings-
anlæg, samtale- og kaldesystemer, 
talevarslingssystemer, opbygning af 
kontrolcentraler og vagtrum, inte-
grerede systemer samt låseteknik.

12.–13. november 2014 i København
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Utstillerinfo
Messens åbningstider  
Onsdag 12. november 09.00–16.30 . 
Torsdag 13. november 09.00–16.30.

Indryknings og nedrivningstider
Indrykning og opbygning: 
Tirsdag 11. november, 15.00–23.00.  
Onsdag 12. november, 07.00–08.30.

Nedrivning og udflytning:  
Torsdag 13. november, 16.30–20.00.

Respekter venligst, at udflytning ikke må påbegyndes, før messen lukker. Fjernelse af  
efterladte materialer og restprodukter efter endt nedrivning og udflytning vil blive debiteret.

Invitation/Adgangskort
Invitér jeres kunder til Sectech! Invitationskortene er gratis og bestilles i bundter à 50 stk.  
Bestillingen rettes til anette.friberg@armedia.se eller +46 8 556 306 80.

Adgang for besøgende
Gratis adgang ved præregistrering på www.sectech.nu eller med medbragt invitationskort.  
Fagmesse. Børn under 15 år kun adgang sammen med en voksen.

Men messedelen rummer kun et begrænset antal stande, nemlig ca. 48, hvoraf de fleste er  
på 6 kvm. (2 x 3 m.) samt nogle få på 1012 kvm.

Prisen for de mindre stande (6 kvm.) DKK 25.100. 
Og for den større model (1012 kvm.) DKK 42.400.

Et tilmeldingsgebyr på DKK 3.800, lægges oven i standlejen.

I standprisen indgår
• Bagvæg 2,5 meter høj. Da væggene i udstillingslokalet er malede,  

beder vi Dem respektere, at ingen plakater eller andre genstande må sættes  
direkte op på væggene. Ved opsætning af materialer bør man altid gøre brug  
af eksisterende ophængningsredskaber eller medbragt skærmvæg.

• Gulvtæppe
• Skranke med opbevaringsrum 2 klapstole
• 1 brochurestativ
• 1 elstik 2000W
• Spotlights (se standtegning, kan variere afhængigt af standens placering og størrelse).

12.–13. november 2014 i København
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Internet
Trådløs Internetforbindelse er inkluderet i samtlige lokaler. Fast internetadgang i  
udstillingslokalet bestilles senest den 10. oktober hos Mette Benzon, Scandic Copenhagen,  
+45 33 75 71 25, meeting.copenhagen@scandichotels.com.

Ekstrabestillinger af el, skilte etc. skal være marika@armedia.se i hænde senest  
den 10. oktober. OBS! Bestil i god tid – spar penge og foretag dine ekstrabestillinger før  
10. oktober 2014. For at få den bedst mulige service fra os hos AR Media, og for at få de  
produkter og tjenester du ønsker, er det vigtigt, at du bestiller i tide. Leveringskvaliteten bliver 
bedre, og desuden sparer du penge. Efter denne dato tilkommer der et tillæg oven i prisen på  
30 procent frem til den officielle indflytning. Hvis du bestiller i løbet af den officielle indflytning 
eller i løbet af det igangværende arrangement, bliver tillægget på 50 procent. 

Sidste frist for bestilling til den laveste pris for standudstyr til Sectech er 10. oktober 2014.

• Udstillerne er ansvarlige for de skader, de måtte forårsage i Scandic Copenhagens  
lokaler under indrykning, opbygning, i løbet af selve udstillingsperioden samt under  
nedrivning og udflytning.

• Arrangørerne er IKKE ansvarlige for opståede skader, tyveri etc., hvorfor vi anbefaler,  
at jeres forsikring også omfatter transport og udstillinger.

Booking af hotelværelse
I forbindelse med dette arrangement tilbydes følgende overnatning: 
Den 10.–13. november – standard enkeltværelser á DKK 1,395 pr. nat.

Ovenstående priser inkluderer international morgenbuffet, 15 procent betjening samt 25 procent 
moms. Alle værelser reserveres direkte via hotellets booking afdeling. Der pålægges et gebyr på 
DKK 50, per reservation.

Sidste frist for booking er 15. oktober 2014. 
Alle individuelle reservationer skal ske gennem hotellets booking afdeling på:  
Tlf.: +45 3375 7175 
Fax: +45 3314 3537 
meeting.copenhagen@scandichotels.com  
www.scandichotels.com/copenhagen.

Alle gæster skal oplyse kreditkortdetaljer for at garantere deres reservation,  
samt referencekode BSEC111114.

Gods sendes til
Firmanavn  
C/O Scandic Copenhagen, Mette B  
Vester Søgade 6  
DK1601 København V  
Danmark

Mærk godset med ”Sectech 12.13. nov” samt standnummer.

Vejbeskrivelse – se www.scandichotels.dk/copenhagen

12.–13. november 2014 i København


