SPC
Smart säkerhet för en uppkopplad värld

spc-intruder-detection.com

SPC skyddar företag, fastigheter och tillgångar. Det är ett mångsidigt inbrottslarmsystem med långt drivna
funktioner för larmhantering. Molntjänster, användar-appar och ett dedikerat programvarupaket placerar SPC i
framkanten av modern larmövervakning.
SPC är en professionell säkerhetslösning vars infrastruktur enkelt kan anpassas till föränderliga behov via
trådbundna eller trådlösa alternativ.

Funktioner och fördelar

Det breda utbudet av centralapparater som
passar kundernas behov och budget
Webbgränssnittets intuitiva layout för snabb och
enkel navigering
Skalbarheten – upp till 2 500 användare och 512
zoner
Den inbyggda passagekontrollen – upp till 2 500
användare och 64 dörrar
Den Inbyggda webbservern
En av de mest beprövade centralapparaterna
i Europa

IP-baserad ljud- och videoverifiering
Tillförlitlig expanderbuss för höghastighetskommunikation
Fullt
integrerad
kommunikation

och

säker

IP-baserad

Omfattande programvarupaket med direkt
fjärråtkomst från valfri webbplats
SPC Connect ger en säker kommunikationsväg till
SPC
FlexC flervägs larmöverföring med proprietär
kryptering med rullande kod
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Det

integrerade

Ethernet-gränssnittet

och

busstekniken i SPC ger den flexibilitet som krävs för
snabb och enkel anpassning till föränderliga krav.

Alla

SPC-system

levereras

med

individuella,

förkonfigurerade säkerhetsinställningar som enkelt
kan aktiveras antingen lokalt via knappsatsen eller på
distans via en webbläsare.

SYSTEMET SOM ANPASSAR SIG EFTER DIG
SPC är enkelt och snabbt att installera i små system
men har också kraft och funktioner som gör att du
kan leverera komplexa anläggningar.
SÄKERHETEN I CENTRUM
SPC har ackrediterats externt enligt EN, VdS, NF&A2P
och andra säkerhetsstandarder.
STÖD FÖR FLERA SPRÅK
Med över 11 tillgängliga språk sparar SPC tid
och pengar genom att erbjuda stöd för flera
användarspråk vilket ökar användarnyttan.
KOMMUNIKATIONENS KRAFT
SPC är uppbyggt på en kraftfull kommunikations-plattform som dina kunder når via ett
molngräns-snitt, samt via FlexC-larmkommunikationssystemet. Detta garanterar en flexibilitet och
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PROGRAMVARAN I SPC
Alla SPC-system kan uppdateras på distans till den
senaste inbyggda programvaran så att dina kunder
kan få alla de senaste funktionerna i SPC.
SPC-PASSAGEKONTROLL
SPC-system har inbyggd passagekontroll som
möjliggör upp till 2 500 användare på 64 dörrar.
Lösningen för passagekontroll i SPC interagerar med
inbrottsmotorn för att ge en enhetlig programmering
och ökad säkerhet. Systemet erbjuder möjlighet att
kontrollera dörrar, definiera behörigheter och ger

kontroll som är utformad för att möta de tuffaste kraven och de mest krävande situationerna.
SPC CONNECT
SPC Connect är Vanderbilts molnbaserad lösning
som

möjliggör

SPC-systemet

i

molnet.

SPC

Connect erbjuder systemanvändare ett säkert,
kraftfullt gränssnitt för alla behov, inklusive till- och
frånkoppling av larm och visning av live-kameror
i systemet. För installatörer innebär det att kunna
hantera kundens uppdrag på distans. Genom att inte
fysiskt behöva besöka platsen, ger den kontroll ooh
sparar samtidigt tid och pengar.

extra flexibilitet och funktionalitet som kompletterar
inbrottsfunktionen.
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