
Europæiske museers foretrukne  
alarmsystem går til skærmen

Piccolo Light Brugervenlig også på prisen
Den nyeste udgave i serien af Piccolo-alarmer er Piccolo Light med touchskærm. Den 
repræsenterer den seneste udvikling inden for brugervenlige alarmsystemer og til en absolut 
brugervenlig pris. Nu kan al betjening foregår direkte på enheden, fremfor at du skal tilbage 
på kontoret for at bruge en computer. Det giver lettere og meget mere fleksible arbejdsgange. 
Både ved opsætning og test af systemet og i de daglige rutiner. Men touchskærmen er blot 
den mest synlige af en række opdateringer som Piccoloen har været igennem...

Læs mere på næste side >

L E V E R A N D Ø R P O R T R Æ T N U  M E D  P L A N L A G T E  B E G I V E N H E D E R

Mød virksomheden der formår at 
tage kampen op mod de mange 
elektronikleverandører fra Asien.
Hvad er deres hemmelige våben?

Læs mere på bagsiden >

multiGuard GSM kan nu fås med forudprogrammeret 
overvågning og fjernstyring. Læs hvad du kan bruge 
programmeringen til og få  inspiration til  
din virksomhed.

 Læs mere på næste side >
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Torben Iversen fortæller om den nyudvik-
lede alarms mange fordele.
”Med Piccolo Light vil vi gerne demonstrere 
at et professionelt alamsystem til museer 
både kan have optimal brugervenlighed og 
samtidig være til at betale. 
Piccolo Light har fået et bedre design, en 
nemmere opsætning via display og med 
plads til mange nye funktioner. Piccolo Light 
kan nemlig skræddersyes præcis til formå-
let, og kan for eksempel indstilles med en 
praktisk kalenderfunktion. Nok så væsentlig 

er også den indbyggede sensor, der kan måle 
fugt og temperatur. Det er vigtige parametre 
på alle museer, hvor kulturarven ikke bare 
skal sikres mod tyveri men også mod ned-
brydning. Piccolo Light kan indstilles til at 
fungere i mange forskellige sammenhænge. 
En oplagt mulighed er for eksempel natur-
historiske museer, opbevaringsmagasiner og 
lignende, men der er garanteret mange flere 
muligheder, som vi ikke har opdaget endnu,” 
slutter Torben Iversen.

Mere end 400 museer i hele Europa har et 
alarmsystem fra Profort A/S?

er som navnet viser en let hjælper i hverdagen,  
og Profort har været i tænkeboks for at forbedre  
funktionalitet og design til gavn for slutbrugerne  
på museerne. 

Piccolo Light...

V I D S T E  D U  A T . . .



Piccolo Light...

”multiGuard GSM har altid kunne tænde og 
slukke for eksempel lys på samme tidspunkt 
hver dag, alle ugens dage plus til-/frakobling 
af indbrudsalarm, natsænkning af varmefor-
syning og styring af porte. Men på det se-
neste har der været mange forespørgsler på, 
om ikke denne funktion kunne udvides til 
forskellige tidspunkter afhængig af ugedag, 
fortæller ingeniør Knud Andreasen

multiGuard GSM bruges primært af land-
mænd, vandværker, sommerhusejere og  
virksomheder med behov for fjernstyring og 
alarm. Den styrer elektriske funktioner via 
relæer vha. sms’er, telefonkald  eller Proforts 
portal på internettet.
”multiGuard GSM giver alarm som sms eller 
taleopkald ved påvirkning af alarmindgange. 
Den kan også måle for eksempel tempera-

tur, tryk og fugt med analogt måleudstyr og 
logge  målingerne og give besked ved strøm-
fejl og strøm retur. Den nye multiGuard 
GSM kan nu også udføre aktiviteter dagligt, 
på ugedag og på en specifik  dato, og med 
op til 36 forud programmerede aktiviteter. 
Vi ser derfor et stort potentiale i den nye 
multiGuard GSM for eksempel til sports-
foreninger,  i forbindelse med styring af lys 
på boldbaner o.l. Eller i forbindelse med 
udlejning af hytter og sommerhuse, hvor der 
er behov for alarm og varme- og lysstyring. 
Skoler, der har behov for ringetider og lys-
styring eller landmænd, der gerne vil lægge 
deres markvanding efter et fast  
mønster. 

blev udviklet til generel alarmering og styring via 
GSM-nettet, da det gamle ‘OPS-system’ blev ned-
lagt. multiGuard GSM giver bl.a. mulighed for at 
starte og stoppe en markvander med en lille trådløs 
enhed uanset hvor brugeren befinder sig. 

multiGuard GSM...

V I D S T E  D U  A T . . .

multiGuard GSM  
har nu mulighed for  
36 individuelt  
forudprogrammerede  
aktiviteter  
– hver dag!

multiGuard er udviklet og produceret  
i  Danmark siden 1998?



Profort og og elektronikvirksomheden Print-
tronic har samarbejdet siden 2001 og nu som 
før står Printtronic for produktion og test af 
alle Proforts produkter. 

Fleksibilitet er nøgleordet
Bjarne Baagø, der er indehaver af Printtronic 
fortæller om det mangeårige samarbejde.
”Vi håber, at vores fleksibilitet og omstill-
ingsevne svarer til de behov Profort har, for 
de er lige den type samarbejdspartner vi 
foretrækker. Deres virksomhed passer per-
fekt til vores strategi, som er ”Totalopgaver 
fra idé til salgbart produkt”, siger Bjarne 
Baagø.
Profort sender deres printlayout og styklister, 
hvorefter Printtronic fremstiller printplad-
erne, indkøber komponenter, monterer og 
sætter elektronikken i de valgte kabinetter, 

tester dem 
og sender 
herefter 
produkterne til Profort.  
”Når Profort udvikler opdateringer eller 
nye produkter vælges komponenterne i et 
tæt samarbejde med os. Det sikrer en rigtig 
god logistik, når der efterfølgende ordres 
produktionsmængder til gavn for begge 
parter.  Profort er meget innovativ, så der er 
næsten altid nye opgaver i gang, hvor der skal 
produceres prøver osv. De er rigtig gode til 
at holde os oppe på dupperne med prøver og 
produktionsopgaver, som ofte tilrettes under 
fremstillingsprocessen. Vi sætter særdeles 
stor pris på at have Profort som kunde. Det 
er dejligt, at der findes virksomheder der 
prioriterer dansk produktion,” siger Bjarne 
Baagø. 

Profort lægger vægt på at være en dansk 
virksomhed, der udvikler og producerer i 
Danmark i samarbejde med dygtige  
danske leverandører. 

PrintTronic Struer A/S

–  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.

V I D S T E  D U  A T . . .
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