
Trådløs teknologi ... let at installere - simpel at vedligeholde !

Piccolo® Light

Overvågning af malerier, skulpturer, 
og montre i åbningstiden.

 Sikring i dagtimerne
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Sikring i dagtimerne
Overvågning af malerier, skulpturer, 
og montre i åbningstiden.



Piccolo® Light trådløst alarmsystem kan leveres med detektorer, der 
dækker ethvert behov for sikring af kunst.

Piccolo® Light er en selvstændig enhed, der i sin simpleste opsætning 
alarmerer det tilstedeværende personale via den indbyggede sirene. Til at 
alarmere vagter på stedet eller en vagtcentral kan alarmer desuden sendes 
som SMS og taleopkald. Med internt batteri back-up installeret sender 
enheden alarm ved strømsvigt.

Da Piccolo® Light kan skæddersyes til den enkelte opgave, er enhver 
overflødig funktion en sparret omkostning. Enheden kan håndtere op til 
60 detektorer. En opgradering til Piccolo® gør det muligt at tilslutte op til 
6400 detektorer og åbner for en række ekstra funktioner. 

Piccolo® Light er nem at betjene uden særlige forudsætninger og kan 
installeres på meget kort tid. 

Funktion:

 uden det behøver at være dyrt

Detektorer
Sender alarm trådløst til centralenheden på lang afstand. Der kan gives 
besked ved lavt batteriniveau og for ringe modtageforhold. Batterilevetid 
er typisk 3-5 år.

GSM-modem
Sender alarm som SMS, taleopkald eller e-mail til max. 9 modtagere. 

Indgange
Der findes 8 indgange for tilslutning af trådført alarmudstyr og 2 indgange 
til analogt måleudstyr (temperatur, luftfugtighed mm.)

Udgange
Der findes 8 relæudgange til aktivering af ekstern sirene, lys, kamera mm. 
Relæerne kan aktiveres automatisk, fra en telefon eller via SMS.

Zoner
Der kan oprettes op til 8 alarmzoner, som aktiveres/deaktiveres
individuelt.

Programmering
Kan foretages fra enhedens display/tastatur, via SMS eller RS232-port og 
medfølgende PC-program. Alle alarmtekster er valgfrie, og talebeskeder 
indtales via en telefon.
    

Mange anvendelser...
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Modtag alarmer lokalt eller via en vagtcentral
Når Piccolo® Light er koblet til en stikkontakt og tændt, er den klar til at 
modtage alarmer. Ingen yderligere foranstaltninger er nødvendige.

Selve detektoren anbringes f.eks. bag på et maleri som vist på
billedet nedenfor.

Berøres maleriet, sender detektoren et alarmsignal til Piccolo® Light. 
Alarmsignalet vises lokalt via SMS, talebesked, på centralenhedens dis-
play, eller hos vagtcentralen. 

Ønskes alarmen modtaget via SMS eller talebesked, forsynes centralenheden 
blot med et SIM-kort fra din teleoperatør. 

Eksempler på anvendelse
Piccolo® Light alarmsystem er en fleksibel løsning, da detektorerne kan 
bruges til forskellige formål. Her ses nogle af mulighederne. 

infraSpot bruges til fritstående 
kunst eller billeder. Detektoren, 
som er skjult nede i piedestalen, 
måler afstand (0-4 cm) til 
skultpuren. Fjernes skulpturen,  
sender detektoren et alarmsignal 
til Piccolo® Light. Kan også væg-
monteres bag et maleri.

combiSpot bruges især til 
billeder. Detektoren sættes bag 
på billedrammen, og ved rystelse 
sendes et alarmsignal til Pic-
colo® Light. Kan også aktiveres 
med en magnet.

ultraSpot bruges til udstillings-
montre. Placeret i et hjørne måler 
den enhver bevægelse i montren.  
Hvis detektoren registrerer
bevægelse inde i montren, 
sender den et alarmsignal til Pic-
colo® Light.
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combiSpot
med seismisk og magnetisk 
sensor til f.eks. malerier.

infraSpot
med infrarød sensor til
f.eks. skulpturer og bag 
malerier

ultraSpot
med ultralyd til montrer og 
små rum

buzzerSpot
seimisk og magnetisk sensor 
med akustisk signal ved rys-
telse til f.eks. malerier

inSpot
alarmoverførsel fra andet 
trådført udstyr

PIRSpot
til rumovervågning

Overfaldstryk
med 2 tilkaldetryk

Fjernbetjening
til- og frakobling

Systemskitse:

Central

Trådløse detektorer
f.eks:

OVERVÅGET OMRÅDE

Input-
detektor

Bevægelses-
detektor

Objekt-
detektor

Indbygget SIM-kort
 og GSM-antenneFjernbetjening

Opsætning
via PC

Sirene

Printer

RS232

ALARMMODTAGELSE

GSM
nettet

Mobiltelefon
Kan modtage alarm-

beskeder, sende komman-
doer til enheden og 
aktivere relæ-output

PC
Opsætnig via PC-
program, og viser 

alarmer på skærmen.

Vagtcentral
Kan modtage alarmer 

fra enheden som 
analoge opkald.

Fastnettelefon
Kan modtage alarmer 
som talebeskeder og 

aktivere relæ-udgange.

12VDC eller 230VAC

Digitale indgange, 
f.eks.:

Tekniske
alarmer

x 8

Relæ-udgange, 
f.eks.:

x 8

Teperatur-
måling

x 2

Analoge indgange,
f.eks.:

Firmaprofil:
Profort A/S er et dansk ingeniørfirma med 10 års erfaring inden for udvikling 
af elektronik og applikationer med trådløs teknologi som speciale.

Piccolo® er udviklet i samarbejde med de førende danske og udenlandske 
museer og bliver løbende tilpasset markedes skiftende behov med anvendelse 
af den nyeste teknologi.

Piccolo® er allerede solgt til mere end 250 museer i Danmark og Europa. 

Piccolo® er udviklet og produceret i Danmark.
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