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Den rigtige
sikring kræver
de rigtige
kompetencer.
Dem har vi.

Totalsikring er jeres genvej til at tænde for
sikkerheden og slukke for bekymringerne.
Med Totalsikring får I professionel vejledning
og mange års erfaring i at sikre jeres ejendom
og dine værdier bedst muligt.
Vi har alle de påkrævede certificeringer, så I
er bedst muligt sikret mod brand, hærværk,
indbrud og tyveri.
Vi har samlet alle de relevante kompetencer
i eget hus, så I kun behøver én leverandør.
Vi leverer en skræddersyet løsning, der passer
præcist til jeres virksomhed og jeres hverdag.
Vores værktøjer er tillid, rådgivning og dialog
- samt mere end 100 års erfaring – og vi
har samlet det hele i Totalsikring.
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Totalsikring – Total tryghed

DERFOR:

// ABA

•
•
•
•
•

Vi bruger intelligente systemer, så I undgår blinde alarmer.
Vi er ISO 9001-certificerede efter de nyeste standarder.
Vi svarer hurtigt, hvis der opstår problemer.
Totalsikring er løsningsorienterede og kvalitetsbevidste.
Totalsikring er medlem af SikkerhedsBranchen. Det sikrer
vores kunder en høj og ensartet kvalitet i vores leverancer.

Automatiske
brandalarmanlæg
Ingen bygning uden brandalarmer. Så enkelt
kan det siges.
Totalsikring sikrer mennesker og værdier og
dermed virksomhedens fremtidige drift.
Totalsikring giver en hurtig og effektiv varsling,
hvis ilden bryder ud. Det giver alle en større
chance for at komme uskadte ud. Samtidig
undgår I de dyre og nyttesløse blindalarmer.

Et ABA-anlæg er ikke bare lovpligtigt. Det er også en vigtig
del af jeres sikkerhed. Derfor skal det være opdateret, korrekt
serviceret – og dække virksomheden optimalt.
Totalsikring giver jer gratis rådgivning, før I beslutter jer, og
vi tilpasser altid jeres ABA-system til jeres og bygningsreglementets krav.
Vi er naturligvis opdateret på de seneste lovkrav, den nyeste
teknologi og de gældende certificeringer, så I slipper for at
bekymre jer. Samtidig sørger vi for den korrekte og lovpligtige
service samt de nødvendige opdateringer af jeres system.
Et ABA-anlæg fra Totalsikring er skræddersyet og giver
total tryghed.
Prøv selv.
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DERFOR:
•
•
•
•

Anlæg, der advarer hurtigt, fejlfrit og forståeligt
Certificerede medarbejdere og kun EN54-godkendte systemer
Hurtig service og reparation, når det er nødvendigt
Anlæg til alle typer og størrelser af virksomheder

// AVA

Automatiske
varslingsanlæg
Når ulykken sker, skal folk i bygningen
advares og ledes ud. Det skal ske hurtigt
og korrekt, så tab af menneskeliv kan
undgås. Et AVA-anlæg fra Totalsikring
giver jer den nødvendige sikkerhed.

Store butikker, hoteller, skoler m.m. skal have et AVA-anlæg, så alle i bygningen bliver advaret, hvis der f.eks.
opstår brand. Det skal ske hurtigt og uden fejl, som kan
koste liv. Enten som en tone eller som en talebesked, der
er let at forstå.
Et moderne AVA-anlæg sikrer, at alle i bygningen hurtigt får besked, hvis en farlig situation opstår. Samtidig
sørger Totalsikring for, at jeres advarselsanlæg hele tiden
taler sammen, og at alarmeringen er både korrekt og
effektiv, så alle kommer sikkert ud. Vi tager også ansvar for den løbende service, så I hele tiden kan stole på
systemet.
Totalsikring leverer AVA-anlæg i præcis den udgave, I har
brug for. På den måde hjælper vi jer med at tage ansvar
for hvert eneste liv.
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// ABV
DERFOR:
•
•
•
•
•

ABV-anlæg redder liv og hjælper med at beskytte bygningens konstruktioner
Godkendt og installeret efter DS/EN 12101
Kan tilpasses enhver virksomhed
Kan sammenkobles med andre alarm- og sikringssystemer
Vi er ISO 9001-certificerede efter de nyeste standarder.

Automatiske
brandventilationsanlæg
En brand skal slukkes – men indtil det sker,
gælder det om at styre ilden så godt som
muligt. Her hjælper et ABV-system fra
Totalsikring, så ilden så vidt muligt holdes
væk fra områder med mennesker.

En brand kan ikke altid slukkes hurtigt. Men det rigtige ABV-system, som
er forbundet med de øvrige brand-alarmeringssystemer i bygningen, kan
hjælpe med at kontrollere flammerne, røgen og de farlige røggasser.
Formålet med et ABV-anlæg er at fjerne røg og varme fra en brændende
bygning. Anlægget sikrer, at der er røgfri flugtveje så længe som muligt,
fordi anlægget automatisk åbner f.eks. døre og vinduer, så varm luft og
farlige røggasser kan slippe ud. Det mindsker risikoen for overtænding – og
det øger chancerne for at komme sikkert ud.
Totalsikring leverer det ABV-anlæg, som bidrager mest muligt til jeres sikkerhed. Ofte kombinerer vi det med andre sikringsanlæg – f.eks. et ABDL-anlæg, altså Automatisk branddørlukningsanlæg, som lukker alle branddøre i
tilfælde af røg, og dermed også bidrager til at minimere skaderne.
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DERFOR:

// AIA

•
•
•
•
•

Let at lære, let at betjene
Bliver tilpasset dit sikkerhedsniveau
Hurtig hjælp, hvis tyven slår til
Alle anlæg er godkendt af Forsikring & Pension
ISO 9001 Certificeret – AIA

Automatisk
indbrudsalarmanlæg
Jeres værdier skal I passe godt på
– også når I holder fri. Totalsikring
tilbyder et professionelt alarmanlæg,
der passer præcist til jeres virksomhed,
og alle vores anlæg er naturligvis godkendt af Forsikring & Pension.

Ubudne gæster er selvsagt aldrig velkomne. Med et effektiv
og professionelt AIA-anlæg kan I heldigvis sørge for, at de ikke
bliver ret længe.
Totalsikring leverer alle typer af godkendte alarmsystemer,
som pakker jeres virksomhed eller butik godt og sikkert ind,
når I holder fri. Vi giver jer grundig rådgivning på forhånd, og
i fællesskab vurderer vi jeres behov nu og i fremtiden, så I får
den løsning, der passer til jeres sikkerhedsniveau.
I får altid et driftssikkert system, som er let at betjene, og jeres
alarm bliver selvfølgelig overvåget fra en godkendt og døgnbemandet kontrolcentral. Det betyder hurtig reaktion, hvis
alarmen går – og mindre tab og risiko for jer.
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// ADK
DERFOR:
•
•
•
•
•
•

 lt fra enkelte døre til hele bygninger – også med intern kontrol
A
Vi skræddersyr jeres tryghed med den rigtige teknik
Kan integreres med andre alarm- og sikkerhedssystemer
Let at betjene – og med mulighed for ekstern overvågning
ISO 9001 Certificieret – ADK
Alle anlæg er godkendt af Forsikring & Pension

Adgangskontrolanlæg
Tryghed har mange ansigter. Et af dem er
Totalsikrings ADK-systemer, som gør det
enkelt for jer at styre, hvem der har adgang til jeres virksomhed. Mulighederne
er mange – vi hjælper jer med at vælge
den rigtige løsning.

Alle skal ikke have adgang til alt. Og det er i virksomhedens
klare interesse, at ingen kommer ind, hvor de ikke skal være.
Løsningen er et ADK-system, som passer nøjagtigt til jeres virksomhed og hverdag. Måske er behovet for intern adgangskontrol ikke så stort – men de fleste har som regel gavn af, at sikre
de ydre adgange effektivt. Derfor skal I vælge Totalsikring.
Vi sørger for den rigtige kombination af identifikation, detektorer og låse samt registrering af hændelser, så I bagefter
hurtigt kan kortlægge, hvem der har passeret gennem systemet. Det giver både jer og medarbejderne en ekstra sikkerhed
- også når I holder fri.
Vi levere alt indenfor låse samt låsesystemer og forhandler udelukkende anerkendte mærker, som lever op til forsikringskravene.
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DERFOR:

// TVO

•
•
•
•
•

Kan integreres med jeres øvrige systemer
Moderne og gennemtestede anlæg med høj driftssikkerhed
Kan dokumentere hændelser i bl.a. forsikringsspørgsmål
Let at betjene og let at udvide, hvis det er nødvendigt
ISO 9001 Certificeret

TV-overvågning

Overvågning giver jer en ekstra sikkerhed i hverdagen. Det rigtige overvågningsanlæg er med til sikre jeres bygninger, jeres værdier og jeres ansatte
mod indbrud, tyveri og overfald.
Med Totalsikring kan I få en TV-overvågningsløsning, som er fuldt integreret med jeres øvrige sikringssystemer.

TV-overvågning med tilhørende video-funktion bliver stadig
mere udbredt – med god grund. Optagelserne kan være med
til at udpege f.eks. tyve eller hærværksmænd, og de kan tjene
som dokumentation i tilfælde af f.eks. brand eller svind.
Dermed øger det rigtige TV-overvågningsanlæg også sikkerheden for jeres ansatte.
Totalsikring kan levere TV-overvågningsanlæg, som dækker
både de travle områder og de stille hjørner af virksomheden.
Vi kan integrere det med jeres netværk, så billeder og optagelser bliver lagret i en periode, og vi kan forbinde billedovervågningen med andre alarmer. Du kan også vælge en avanceret TV-overvågning, som reagerer på røgpartikler i luften
– og dermed slår alarmen hurtigere til i tilfælde af brand i
bygningen.
Med Totalsikring får du intelligent overvågning, baseret på
gennemtestede og anerkendte produkter. Uden udfald.
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El-Team Vest A/S
Ålkærgårdvej 20
8700 Horsens
T: +45 76587800
info@elteamvest.dk
www.elteamvest.dk
www.totalsikring.nu

