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Krogmiljön kräver speciellt anpassade kameror med 
mycket bra upplösning i såväl dagsljus som mörker. Pe-
mel har tagit fram ett brett urval av högkvalitativa kame-
ror för både inomhus- och utomhusbruk anpassade för 
olika behov. Vi har kameror som exempelvis är anpas-
sade för artificiell inomhusbelysning eller som tillsam-
mans med IR-belysning ser i totalt mörker. För speciellt 
utsatta områden finns kameror för både inomhus- och
utomhusbruk som är vandalsäkrade. Pemel har också 
tagit fram kameror som är helt vattentäta vilket underlät-
tar rengöring och underhåll. 

Pemel Connectorserie är Pemels unika signalomvand-
lare. Med Pemel Connector installeras kamerorna med 
en vanlig datorkabel (UTP/Cat5) istället för den betyd-
ligt dyrare och otympligare koaxialkabeln. Pemels Po-
werserie är vår genomtänkta strömförsörjningsserie 
där kamerorna strömsätts lokalt eller centralt efter be-
hov. Övervakningsutrustningen blir därmed diskret och 
snyggt installerad samtidigt som den blir framtidssäk-
rad. 

Pemel Bar & Restaurang installeras av Pemels certifierade installatörer som har hög kunskap om utrustningen och
som vet hur kamerorna skall installeras för att bäst anpassa övervakningen i en specifik miljö. Vill ni veta mer om hur
ni kostnadseffektivt och professionellt kan öka säkerheten och tryggheten med Pemel Bar & Restaurang, vänligen 
kontakta någon av våra partners i Pemel Network.

Det linuxbaserade säkerhetssystemet (LBS) spelar in 
och lagrar bildmaterialet. Pemels LBS är en serie av 
marknadens mest prisvärda digitala inspelningsenheter 
där både uppspelning av material i realtid och inspelat 
material kan ses lokalt eller genom nätverksanslutning 
över Internet. Genom fjärrtillgängligheten är Pemels 
LBS lätt att använda och ger tillsammans med en hög 
funktionalitet möjligheter att anpassa säkerhetslösning-
en till era specifika behov. Integrering av exempelvis
larmfunktioner, passagesystem, kassasystem och kon-

Pemel Bar & Restaurang är speciellt framtagen för offentliga miljöer, såsom barer, nattklubbar, restauranger och ca-
féer, som alla ställer stora krav på professionella säkerhetslösningar. Genom att övervaka särskilt utsatta områden 
som entréer, spelmaskiner, spelbord, bar och kassapunkter skapar ni en trygg och säker miljö både för gästerna 
och de anställda. 

troll av dörrar med Pemels LBS ger ytterligare möjlighe-
ter för flexibla och avancerade säkerhetslösningar.




