
Pemel Bensinstation

Pemel har tagit fram en lösning för övervakning av sär-
skilt utsatta platser vid bensinstationer, såsom entréer, 
kassapunkter, pumpar, tvätt och lastbrygga. Med Pe-
mels övervakningsanläggning får ni inte bara en ökad 
kontroll över ert område, där det rör sig många män-
niskor, utan ni förebygger även brott såsom smitningar, 
snatterier och rån. Personalen får dessutom en ökad 
känsla av att arbeta i en trygg och säker miljö. Med 
minskade totalkostnader för exempelvis svinn är Pemel 
Bensinstation en väl investerad säkerhetslösning.     

Pemel Security AB förbehåller sig rätten att ändra i tekniska specifikationer och beskriv-
ningar utan föregående meddelande. Reservation för eventuella tryckfel. 050920-1

www.pemel.se

Pemel har tagit fram ett brett urval av högkvalitativa ka-
meror med mycket bra upplösning för både inomhus- 
och utomhusmiljöer, anpassade för olika behov. Vi har 
kameror som exempelvis är anpassade för artificiell
inomhusbelysning eller som tillsammans med IR-belys-
ning ser i totalt mörker. För speciellt utsatta områden 
finns kameror för både inomhus- och utomhusbruk som
är vandalsäkrade. Pemel har även tagit fram kameror 
för speciellt fuktiga miljöer som är helt vattentäta, vilket 
även underlättar 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 Bensinstation 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 Bensinstation, 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 och kassasystem med 
Pemels LBS ger ytterligare möjligheter för flexibla och
avancerade säkerhetslösningar.

Pemel Bensinstation är en driftsäker övervakningslösning som är specifikt anpassat för utsatta miljöer vid bensin-
stationer. Pemels säkerhetssystem motverkar stölder och skadegörelse samtidigt som säkerheten och tryggheten 
för de butiksanställda ökar. 


