
Europæiske museers 
foretrukne  

Piccolo Light  
Nu med satellitdisplay

Da vi tilbage i starten af 2012 
introducerede Piccolo Light 
med touchdisplay, var det med 
udgangspunkt i konkrete ønsker 
fra vores kunder. Man ville gerne 
have mulighed for at vælge et 
mindre anlæg end Piccolo Max, 
og det skulle samtidigt være nemt 
og hurtigt at betjene.
Løsningen var en enkelt boks med indbygget 
betjeningsdisplay. 
Men hos Profort lægger vi vægt på, at vi er 
et udviklingshus. Vi laver ikke meget store 
produktioner på anlæg med lang omstillings-
tid og tunge forretningsgange.
Vores force er fleksibilitet og nær kontakt 
med kunderne. Det betyder, at vi også kan 
handle hurtigt på de tilbagemeldinger, vi får 
på vores produkter.

I tilfældet med Piccolo Light betød det også, 
at vi kunne konstatere to ting. Den ene var at 
vores kunder var rigtigt glade for displayløs-
ningen – og den anden var, at mange gerne 
ville kunne betjene anlægget fra deres skrive-
bord eller fra en montering ved indgangsdør.
Derfor introducerer vi nu Piccolo Light med 
et lille satellitdisplay, der kan monteres hvor 
som helst for nem betejning, mens selve 
teknikboksen kan placeres diskret ude af 
syne. Piccolo Light er i kredsløb! 

K U N D E I N T E R V I E W F L E R E  P I C C O L O  N Y H E D E R

Nyfors i Brønderselv bruger mul-
tiGuard til styring af gadebelys-
ningen. Vi har taget en snak med 
projektleder Mikael Christensen.

Læs mere på side 2 >

Satellitdisplayet er ikke den eneste Piccolo-nyhed.  
Se flere nye muligheder for at udbygge eller supplere 
museets sikring på bagsiden af nyhedsbrevet  
eller på vores hjemmeside: www.profort.com

Læs mere på bagsiden >
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Forsyningsselskabet Nyfors er bl.a. meget andet ansvarlige for 
gadebelysningen i Brøderslev kommune. Projektleder Mikael Chri-
stensen fortæller: ”Vi arbejder meget med energioptimering – det 
er noget vores kunder lægger stor vægt på. I den forbindelse stod 
vi over for, at skulle udskifte hele det gamle system, der bestod af et 
vivar af analoge og digitale styresystemer. Vi havde brug for noget, 
der på samme tid var nemt at betjene, og som havde alle de nødven-
dige features. 
Vi tog en snak med vores leverandører som fx. Solar, vi forhørte os 
hos kollegaer i andre selskaber og reasearchede naturligvis også på 
internettet. Det viste sig ret hurtigt, at der faktisk er relativt få seriøse 
udbydere, og af dem var Profort klart dem, der vandt på kriterier 
såsom support, service og pris.  Og selvom der sjældent er brug for 
hverken support eller service, så er det jo rart at få en i røret, der ved 
hvad man taler om, når det endeligt er” slutter Mikael Christensen. 

multiGuard Light og multiGuard 
Mikro er lavet til nem montering 
på DIN-skinner. Det gør det 
hurtigt og nemt at integrere dem i 
eksisterende skabsløsninger.

...skal der alligevel være  
styr på gadelyset når  
mørket sænker sig.
og det bruger Nyfors i 
Brønderselv multiGuard til.

Projektleder Mikael Christensen ved et af 
Nyfors’ skabe der er monteret med en 

multiGuardløsning: ”Ved det nyligt 
overståede Hjallerup Marked skulle 

gadelyset brænde hele natten i bestemte 
dele af byen. En sms fra min mobiltelefon 

var nok. En klar fordel ved systemet”. 

Selv om det er de 
lyse nætters tid...



DBI er måske nok mest kendt for deres arbejde med brandsikring  
– men de afholder også kurser på en lang række andre områder 
inden for sikring. Og når det gælder undervisning i trådløs objekt-
sikring, så er det udviklingsdirketør Torben Iversen fra Profort, der 
pakker tasken og stiler mod Frederikshavn.
Torben Iversen fortæller: ”Det er ikke nok, at vide noget om sikring 
på det teoretiske plan, når det er installatører du underviser. De er 
naturligvis mest interesserede i de tekniske aspekter og udfordrin-
ger. Omvendt – hvis de ikke har den teoretiske forståelse for, hvor-
for anlægget er opbygget, som det er, så kommer de nemmere til at 
begå fejl. Vi sidder inde både med den teoretiske og den praktiske 
viden fordi vi til dagligt arbejder med udvikling af denne type pro-
dukter. Og der er nu ikke noget som udviklingsarbejde til at give en 
virkelig indsigt i problematikkerne. Fordi man hele tiden er i dialog 
med kunderne – og de skal nok holde os i ørene” slutter  
Torben Iversen med et smil. 

det gør profort såmænd! Når dBI i frederiks-
havn afholder kurser for installatører, der skal 
vide mere om sikring - så er det os de ringer til.

Hvem underviser eksperterne?

O M  D B I 

DBI er Danmarks førende videncenter for sikring og brandsikkerhed. 
DBI er en uafhængig, teknologisk servicevirksomhed med sikring af liv 
og værdier som kernekompetence. 
DBI kombinerer næsten 100 års erfaring med den nyeste teoretiske 
viden. Som et af ni GTS-institutter (Godkendt Teknologisk Servicevirk-
somhed) opbygger de viden gennem såvel forskning og udvikling som 
gennem de opgaver, som de løser for deres kunder.



piccolo-produktlinien bliver hele tiden udvidet og optimeret i tæt 
samarbejde med vores kunder. her er nogle af nyhederne  
– se komplet liste på vores hjemmeside.

Masser af nyheder på Piccolo-fronten...

–  Vi har vejledninger, brochurer og manualer på vores hjemmeside. 
–  At du kan få gratis support på multiGuard GSM og Piccolo.
–  At vi har gratis brug af web-portal til kommunikation via GPRS   
 (internet over GSM) til din multiGuard.
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Kalenderfunktion til 
styring af til- og frakobling. 
Skal anlægget være koblet 
fra i museets åbningstid, 
lægges åbne- og lukketider 
ind i kalenderen, og Piccolo 
styrer resten automatisk. 

Ny PoE-modtager af RF-signaler  
fra vores detektorer, der kan for- 
bindes til Piccolo netværket. Det be-
tyder, at man kan benytte den eksiste-
rende Ethernet-installation i bygningen  
til opsamling af alarmsignaler.

Kamera til Piccolo Light, GSM.  
Nu er det muligt at tage  
enkeltbilleder og få dem  
vist på webside eller  
smartphone-app.

infraSpot buzzer 
kombinerer, som navnet 
antyder, funktionerne fra 
infraSpot med lokal lyd-
alarm som buzzerSpot.

Ny centralenhed:  
Piccolo Micro til modtagelse 
af RF-signaler fra vore trådløse 
detektorer. Enheden fungerer 
som en lille Piccolo Light, hvor 
der maksimalt kan tilsluttes 8 
detektorer til Piccolo Micro.


