TÅRNBY KOMMUNE
BRAND & SIKRING

TRYGHED OG SIKKERHED
Kemp & Lauritzen løser alle former for låseopgaver fra simpel oplukning til avancerede online-systemer med kobling til AIA, ADK, ITV og ABA.
De fremtidssikrede løsninger skræddersys til den enkelte kunde, som kan få hele sikringsopgaven udført via én kontakt - inklusiv etablering af
netværk, brandsikring, sprinkling, ventilation osv. Kemp & Lauritzen har et solidt kendskab til de nyeste løsninger og yder professionel rådgivning inden for alle typer af låseopgaver.

Nemt og billigt

Borgere og personale begejstrede

Nye trådløse systemer giver stor sikkerhed, er relativt billige og
nemme at betjene. Kemp & Lauritzen anvender i stigende omfang
langskilt- eller dørbladslæsere, der kommunikerer med systemet
via en indbygget antenne. Kemp & Lauritzen arbejder med åbne
anlæg, som kunden selv ejer. Hermed undgår kunden at blive
bundet af dyre leasing- og abonnementsaftaler og kan frit vælge,
hvem der skal servicere anlægget.

Efter en indkøringsperiode bakker personale og borgere i Tårnby
Kommunes hjemmepleje op om den nye løsning.

Et af tidens store sikkerhedsproblemer er det voksende antal
tricktyverier mod især ældre borgere. Tårnby Kommunes
hjemmepleje valgte at sikre samtlige klienter i privat bolig med
Rukos CLIQ Remote låsesystem. Her indeholder nøglerne en
elektronisk kode, som - parret med cylinderen i systemet - giver
adgang, som styres af en administrator. Systemet er derfor
velegnet til enkel og effektiv adgangskontrol på et spredt
område. Opgaven, der omfattede 700 boliger, blev løst af Kemp
& Lauritzen til hjemmeplejens store tilfredshed. Jens Peter Fogh,
administrerende fagspecialist ved Tårnby Kommunes hjemmepleje
fortæller:

”

Sikring mod tricktyverier

”Sikkerheden er forbedret, og vi kan yde en langt bedre
service”, fastslår Jens Peter Fogh. ”Hvis Fru Jensen fx
falder og brækker lårbenet, skal vi ikke længere køre
hele vejen hen til vores base for at hente en nøgle. Nu
tjekker vi bare, hvilken sygeplejerske, der er tættest på
og har en aktiv nøgle til borgerens hjem, og dirigerer så
vedkommende hen for at åbne for redningsmandskabet.
Det kan faktisk skære ventetiden ned med op til 45
minutter - og det er rigtig lang tid i en nødsituation.
Den gode omtale af løsningen har hurtigt spredt sig,
så folk nu selv ringer ind for at høre omkring det nye
nøglesystem”.

TÅRNBY KOMMUNES FORDELE
• Tryghed . dokumenteret høj kvalitet og præcision
• Fleksibel samarbejdspartner med stor kapacitet

”Sikkerheden er helt i top, og vi føler os meget trygge
ved samarbejdet med Kemp & Lauritzen, som løste
opgaven med stor seriøsitet og professionalisme”.

”

”

Efter forslag fra Kemp & Lauritzen valgte Tårnby Kommune at
satse på Ruko CLIQ Remote løsningen med opdateringsbokse
til nøglerne: ”Det er faktisk en ret genial måde at håndtere
sikkerheden på”, konstaterer Jens Peter Fogh. ”Når de ansatte
møder på arbejdet, fornyer de koden til deres nøgle via
opdateringsboksen, og den udløber så automatisk efter 10 timer.
Det betyder, at nøglen ikke kan misbruges af andre, hvis en
medarbejder taber den”.

• Sikringsløsning kombineret med bedre borgerservice
• Fremtidssikret system
• Lave løbende omkostninger
• Sikkerhed 24 timer i døgnet
• Fuld valgfrihed - ingen binding eller kodning af systemet

”

