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FORHINDRER INNBRUDD, TYVERI OG HÆRVERK FØR DET SKJER
Stange Energi har totalt 53 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Entreprenørselskapet til Stange
Energi er inntil videre etablert på Ljøstad Industriområde. Kritisk driftsmateriell overvåkes utvendig 24/7
ved hjelp av videoalarm med termisk kamera fra Stanley Security. Tyveri avverges før det skjer.
BAKGRUNN
Entreprenørselskapet til Stange
Energi har ansvar for drift og
vedlikehold av strømnettet til
Stange Energi. Grunnet oppussing
av hovedkontoret måtte de flytte
fra hovedkontoret til Ljøstad Industriområde mars 2014. Bygget de
flyttet til har flere leietakere og det
er åpen adkomst hele døgnet. Etter
innbrudd i fire kabelbiler parkert
utenfor bygget i våren 2014, ble
det besluttet at sikkerheten måtte
bedres. Selskapet er helt avhengig
av operative kabelbiler for å sikre
rask utbedring av feil og mangler
ved strømnettet.
LØSNING FRA STANLEY SECURITY
Uteområdet som skulle sikres har
mange utfordringer med flere
forskjellige brukere av bygget til
alle døgnets tider. Anbefalt løsning
ble videoalarm basert på en
avansert programvare og et

termisk kamera, som tidligere var
forbeholdt militært bruk. Enkelt
forklart oppdages bevegelse i
bildet ved hjelp av det termiske
kameraet og en avansert programvare. Det termiske kameraet er
overlegent tradisjonell kamerateknologi og ser det samme bildet
uansett tid på døgnet og værforhold. All bevegelse på området
registreres og operatør på alarmsentralen til Stanley Security vurderer situasjonen nærmere ved
hjelp av et bevegelig kamera med
zoom. Høyttaler benyttes hvis det
oppdages uønsket adferd på området. Disse henstilles til å forlate
området av operatør, alternativt
sendes vekter eller politi til stedet.
OPPNÅDD RESULTAT
Stange Energi AUS har i dag bedre
kontroll med all ferdsel utenfor
bygget. Løsningen er svært preventiv og utfordringer med innbrudd

og tyveri fra kabelbiler og annet
driftsmateriell, har blitt borte etter
at løsningen ble idriftsatt. Tyveri
dekkes ikke av forsikringen, vi har
dermed spart betydelige beløp.
Løsningen med videoalarm fra Stanley
Security ble først etablert som et
prøveprosjekt. Resultatet var overraskende godt og vi benytter nå
løsningen som en del av vår totale
sikkerhet. Vi har også besluttet å ta
med oss løsningen når vi flytter tilbake
til hovedkontoret i Storgata. Stanley
Security leverer her en innovativ
sikkerhetsløsning som vi trygt kan
anbefale til andre.
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Noen bilder fra Stange Energi AUS.

IP kamera til venstre, termisk kamera til høyre.

Termisk kamera, IP kamera og høyttaler.

Daglig leder Egil Bjørgan følger med. Lokalt opptak sikres i 7 dager.
Anlegget er i tillegg tilknyttet alarmsentralen til Stanley Security.

Området utvendig som blant annet overvåkes.

PERFORMANCE IN ACTION.

