
Pemel Boende
Pemel vill öka säkerheten och tryggheten i ert boende 
och har därför tagit fram ett paket som är specifikt an-
passat för boendemiljöer, Pemel Boende.

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

Det linuxbaserade säkerhetssystemet (LBS) spelar in och lagrar bildmaterialet. Pemels LBS är en serie av markna-
dens 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 

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 Boende installeras av Pemels certifierade instal-
latörer som har hög kunskap om utrustningen och som 
vet hur kamerorna skall installeras för att bäst anpassa 

Pemel har ett brett urval av högkvalitativa kameror för 
olika användningsområden, både för inomhus- och ut-
omhusbruk. Vi har kameror som exempelvis är anpas-

Pemel Boende är en driftsäker lösning för övervakning 
av entréer, innergårdar, trädgårdar, tvättstugor, lägen-
hetsförråd och andra särskilt utsatta platser i boende-
miljön. Tack vare Pemel Boende får ni inte bara en ökad 
kontroll över er boendemiljö, utan förebygger även mot 
stölder och skadegörelse. Vi har valt att ta fram en ut-
rustning för Pemel Boende som är baserad på villors, 
hyres- och bostadsrättsfastigheters unika behov.

och ger tillsammans med en hög funktionalitet möjlig-
heter att anpassa säkerhetslösningen till era specifika
behov. Integrering av exempelvis larmfunktioner, pas-
sagesystem, porttelefoner och bokning av tvättstuga 
med Pemels LBS ger ytterligare möjligheter för flexibla
och avancerade säkerhetslösningar.

övervakningen i en specifik miljö. Vill ni veta mer om hur ni kostnadseffektivt och professionellt kan öka säkerheten
och tryggheten med Pemel Boende, vänligen kontakta någon av våra partners i Pemel Network.

sade för artificiell inomhusbelysning eller som tillsammans med IR-belysning ser i totalt mörker. För speciellt utsatta
områden finns kameror för både inomhus- och utomhusbruk som är vandalsäkrade. Pemel har även tagit fram
kameror som är helt vattentäta vilket underlättar rengöring och underhåll. 




