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Pemel Parkering är vårt driftsäkra övervakningssystem 
med högkvalitativa kameror med mycket bra upplös-
ning i såväl dagsljus som mörker. För övervakning i 
totalt mörker har Pemel tagit fram speciellt kraftfulla ka-
meror med IR belysning. Pemel har dessutom ett brett 
urval av kameror för specifika behov, som exempelvis
artificiell inomhusbelysning, fuktiga miljöer samt vandal-
säkrade kameror för speciellt utsatta platser. Vattentäta 
kameror underlättar dessutom för rengöring och under-
håll av kamerorna.

Pemel Connectorserie är Pemels unika signalomvandlare. Med Pemel Connector installeras kamerorna med en 
vanlig datorkabel (UTP/Cat5) istället för den betydligt dyrare och otympligare koaxialkabeln. Pemels Powerserie är 
vår genomtänkta strömförsörjningsserie där kamerorna strömsätts lokalt eller centralt efter behov. Övervakningsut-
rustningen blir därmed diskret och snyggt installerad samtidigt som den blir framtidssäkrad. 

Pemel Parkering installeras av Pemels certifierade in-
stallatörer som har hög kunskap om utrustningen och 
som vet hur kamerorna skall installeras för att bäst an-

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, kontroll av portar och 
grindar, samt kassasystem med Pemels LBS ger ytterli-
gare möjligheter för flexibla och avancerade säkerhets-
lösningar.

Parkeringar är ofta undanskymda platser med relativt stor risk för både skadegörelse och inbrott i bilar. Pemel har 
därför tagit fram övervakningslösningar som är speciellt anpassade för inomhus- och utomhusparkeringar, Pemel 
Parkering. 

Enligt fallstudier från BRÅ (Brottsförebyggande rådet) 
minskar inbrott och skadegörelse på bilarna i garage 
med upp till 80 % efter installation av övervakningsut-
rustning. Med Pemel Parkering övervakas speciellt vik-
tiga platser som in- och utfarter samt entréer. Genom 
att förebygga skadegörelse och stölder med Pemels 
övervakningssystem får ni en ökad kontroll över parke-
ringsområdet samtidigt som säkerheten och tryggheten 
för bilägarna förbättras. 

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




