ANNONCE:
Opgaven på Nordeas domicil
er både af teknisk og designmæssig karakter. På facaden
er kameraerne indfarvet i
skiferpladerne.

Fakta
Petersen-Bachs projektdivision
forhandler og er partner til en lang
række anerkendte producenter
herunder Axis, Avigilon, Lenel, HID,
Honeywell, BARCO, Senstar, Deister
Electronics, TRAKA m.fl. Petersen-Bachs medarbejdere uddannes
kontinuerligt indenfor partnernes
teknologiske løsninger.
- I 2016 blev Petersen-Bach en del
af HAE Holding ApS, der bl.a. tæller
virksomhederne Telesikring, VASIK
samt Den Jyske Kontrolcentral.
Dermed er Petersen-Bach A/S
Danmarks største privat danskejede
sikringsinstallationsvirksomhed.

SIKRINGSLØSNING
I FLOT SAMSPIL
MED ARKITEKTUREN
PETERSEN-BACHS SAMLEDE
LEVERANCE AF ELEKTRONISKE
SIKRINGSSYSTEMER TIL
NORDEAS NYE DOMICIL
TILBYDER STOR TEKNISK OG
DESIGNMÆSSIG FRIHED

ordeas nye domicil i
Ørestad Nord er ikke et
skandinavisk Fort Knox
med tonsvis af danske
kroner, der skal sikres
bag lås og slå. Alligevel indeholder det 40.000 kvadratmeter
store bankhus noget, som for
mange har mindst lige så stor
værdi: Viden. Derfor er sikringsniveauet helt i top udadtil,
således at ingen uvedkommende kan spadsere ind i det
flotte finansmekka, og indadtil,
da domicilet bl.a. huser Nordens største trading floor. Her
er styring af adgangsniveauer
for adgang yderst vigtig, da
huset udover trading også omfatter administration og datacenter med samlet op mod 2000
medarbejdere dagligt.
Sikringsopgaven kan derfor
sammenfattes til ’afskærmning
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og fleksibilitet’, og leverancen
blev vundet af Petersen-Bach
A/S under hovedentreprenør
MT Højgaard.
- Vi har tidligere leveret
sikringsløsninger til Nordeas
domiciler og filialer, men samlet set er det vores største leverance til dato. Det taler til vores
fordel, at vi i mange år har
anvendt de samme sikringssystemer på vores projekter, så vi
i dag kender det ud og ind. Dermed er vores erfaring i sidste
ende til kundens store fordel,
fortæller salgschef Lars Vatne
Nielsen fra Petersen-Bach A/S
og tilføjer:
- Systemet tilbyder en enorm
teknisk frihed, da installationerne grundet åbenhed og brug
af standard hardware og komponenter kan sammensættes
lige efter kundens behov. Men

Alle kortlæsere er med kode og indbygget i forskellige vægbeklædninger.

også designmæssigt er der forholdsvis frie rammer, og det er
vigtigt i dag, hvor vi oplever en
stigende efterspørgsel på blandt
andet overvågningskameraer
og kortlæsere, der enten er indfarvet eller indbygget i facaden
eller vægbeklædningen, så de
får en diskret fremtoning i det
samlede arkitektoniske udtryk.

FLERE OPGAVER
LØBENDE

Petersen-Bach A/S har arbejdet
med installation af integrerede
sikringssystemer siden 2003,
men virksomhedens historie
går tilbage til 1976, hvor man
startede med overvågningsløsninger til bankfilialer. Petersen-Bachs spidskompetence er
de softwareintegrerede systemer, hvor sikringssystemdele

og omkringliggende it-systemer
og databaser deler data således,
at informationerne udnyttes til
at give slutbrugeren maksimal
udbytte af løsningen.
Til projektet i Ørestad har
Petersen-Bach A/S forestået de
elektroniske sikringssystemer
inklusiv leverance af dørlåse og
dørautomatik, komplet kabling
og installation mv.
Samlet omfatter sikringspakken over 300 videoovervågningskameraer og styring
af adgang for over 400 it-rack.
Dette inkluderer over 1000
alarmpunkter og over 350 døre
med kortlæser og tilhørende
elektronisk nøgleskab.
- Det har været et kæmpe
projekt og en meget dynamisk
proces, som løbende er projekteret. Efter godkendelse af
vores udbud har vi blandt andet
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effektiviseret håndtering af flere
hundrede manuelle nøgler ved
etablering af elektroniske nøgleskabe med rettighedsstyring,
lyder det fra projektleder Flemming Simonsen.

ET HAV ER
MULIGHEDER

Petersen-Bach bruger sikringsplatformen Lenel OnGuard, der
binder alle sikringsdisciplinerne
sammen i én samlet administrations- og betjeningsbrugerflade.
Platformen er et netværksbaseret sikringssystem og håndterer
ud over det nye domicil også
Nordeas seks andre hovedkontorers lokationer rundt om i landet. Totalt set håndterer Lenel
OnGuard for Nordea i Danmark
over 700 kortlæsere på samme
ADK-system.
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- Lenel OnGuard er et af
markedets mest åbne systemer
at integrere imod, og det kan
anvende et stort antal af tredjepartleverandørers hardware
og software. På denne måde er
kunden aldrig låst i en end-toend-løsning, men er frit stillet
til at anvende andre komponenter og delsystemer i kombination med Lenel OnGuard, siger
Flemming Simonsen.
Projektlederen tilføjer:
- Med de senere års skærpede krav til dokumentation
er systemet optimalt. De sammenhængende løsninger giver
fleksibilitet til afskæring af
sikringszoner, og ved let at udtrække historiske data foreligger alle de nyttige informationer, en virksomhed har brug for
i forhold til brugernes færden.

Så lidt plads bruger standard
HP-serverne trods indsamling
af en måneds information fra
over 300 kameraer, der hver
tager 25 billeder i sekundet.
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