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Værktøj, entreprenørmaskiner og byggematerialer. Tyveri 
fra danske byggepladser er et velkendt og udbredt fæ-
nomen, der ifølge Dansk Byggeri er estimeret til at koste 
byggebranchen i omegnen af 600 mio. kr. årligt i direkte 
og indirekte udgifter. 

Tager man derudover højde for de aktuelle forsynings-
vanskeligheder, der kan forlænge byggeperioden betrag-
teligt og koste bygherre dyrt, er det ikke blevet mindre 
væsentligt at forebygge ulovlig indtrængen på byggep-
ladser og tyveri af materialer og maskiner. Det fortæller 
Morten Lykke Brøndum, der er direktør og medejer af in-
stallationsvirksomheden Elwerk, der udvikler tekniske 
sikkerhedsløsninger til private og erhvervskunder.

TV-overvågning af byggepladsen
Med specialiseret viden inden for sikringsopgaver har  
Elwerk udviklet mobile master med integreret TV-over-

vågningsudstyr. Disse har både en præventiv og opkla-
rende funktion i forbindelse med ulovlig indtrængen og 
tyveri fra byggepladser, som ofte finder sted i sene aften- 
og nattetimer samt weekender, hvor byggepladserne er 
ubemandede. 

“TV-overvågningen kan benyttes til at forstærke be-
mandet overvågning samt til at sikre ubemandede bygge-
pladser og midlertidige indhegnede områder med en be-
sparelse på op til 60 procent i forhold til omkostningerne 
ved bemandet overvågning. Samtidig kan indtrængende 
personer hurtigt detekteres, hvormed skader, tab og for-
sinkelser ved igangværende projekter minimeres,” siger 
Morten Lykke Brøndum. Han forklarer, at masterne, 
som udgangspunkt, er udstyret med to bevægelige PTZ- 
ka meraer samt to 180-graders kameraer placeret i seks 
meters højde, der giver et fuldstændigt overblik over det 
observerede område.

Tilkøb af sikkerhedsydelser
Som supplerende sikkerhedsløsning tilbyder Elwerk TV-
overvågningsmaster med direkte opkobling til kontrol-
central, så der kan foretages anråb, og vagter hurtigt kan 
blive tilkaldt ved ulovlig indtrængen på et afspærret om-
råde. Ligeledes er det muligt at opsætte og integrere pro-
jektørlys i masterne, som præventivt middel, så pladsen 
oplyses ved solnedgang. 

“Trænger nogen ind på byggepladsen uden for normalt 
tidsrum, kan vores kontrolcentral råbe dem op og infor-
mere dem om, at de bliver overvåget. Hvis det ikke hjæl-
per, sender vi en vagt ud til stedet,” siger Morten Lykke 
Brøndum og tilføjer, at Elwerk også tilbyder timelapse-
optagelser af selve byggeprocessen fra flere vinkler, hvis 
dette ønskes af kunden. 

Elwerks mobile TV-overvågningsmaster skal forsynes 
med 230V, men virksomheden tilbyder også batteridrevne 
TV-overvågningsmaster, hvis strøm ikke er tilgængeligt. 

Med 360 graders TV-overvågning kan Elwerks tårne 
anvendes til at beskytte ubemandede steder, midlertidige 
installationer og til at forstærke bemandet overvågning på 
stedet. Foto: Elwerk

Med tekniske overvågningsløsninger 
sikrer Elwerk danske byggepladser
Med fleksible og alsidige sikkerhedsløsninger, som TV-overvågning, alarmsystem og adgangskontrol, skaber den tekniske installationsvirk-
somhed Elwerk, i samarbejde med den enkelte kunde, skræddersyede sikkerhedsløsninger.

OM ELWERK APS

Elwerk ApS er stiftet af Kenneth Secher Rømer og 
Morten Lykke Brøndum og er en fremtidsorienteret 
teknisk installationsvirksomhed, der installerer og ser-
vicerer komplette tekniske løsninger inden for sikring.

Virksomheden servicerer både private kunder samt 
erhverv og arbejder målrettet indenfor integrerede AIA- 
og ADK-løsninger, brandalarmeringssystemer samt IP 
TV-overvågningssystemer. 
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