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Din anläggning i fokus.

Använd Noctu för att lyfta din anläggning till en ny nivå med 
en oslagbar överblick i ett användarvänligt gränssnitt. 
Övervaka och styr ett stort antal olika system för brand, 
inbrott, passage, driftlarm och kamerasystem.

Med hjälp av Noctu upplevs befintliga system bättre och 
lättare att använda, samtidigt som de blir kompatibla med 
varandra. Noctus logiska funktioner för styrning och 
automatisering överbryggar mellan system och presenterar 
alla händelser i realtid.

Det innovativa gränssnittet i klienten låter varje användare 
skapa sin egen anpassade presentationsvy över 
anläggningen och är väl utprövat för stressiga situationer.

Noctu finns på marknaden sedan 1997 
på ett stort antal anläggningar i Norden. 
Noctu utvecklas av oss i Göteborg i nära 
dialog med många av våra kunder.

Noctu är ett lättadministrerat client/server 
system som är lämpligt i allt från små till 
stora anläggningar. Servern är enkel att 
administrera och anpassad för virtuella 
miljöer.

Noctu kommunicerar med fler än 50 olika 
fabrikat av larm- och styrsystem. Fler 
system integreras i uppgraderingar som 
släpps regelbundet.

Användarvänligheten är grundläggande i 
Noctu. Alla menyer har en förklarande 
hjälptext och det finns ett inbyggt 
hjälpsystem som tydligt beskriver alla 
funktioner.
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Nyckelfunktioner

Layouter
1. Valfria fönsterlayouter för en eller flera skärmar.
2. Alternativ fönsterlayout för larm respektive normalt 

läge.
3. Snabb växling mellan layouter med genvägar.
4. Skärmsläckare med automatiska larmfunktioner.
5. Pekskärmspaneler med dynamiska knappar och 

lampor.

System
1. Generellt gränssnitt oavsett underliggande fabrikat 

för enkel hantering.
2. Kontinuerlig felkontroll och loggning med valfri 

vidaresändning.

Styrningar
1. Manuell eller automatisk hantering.
2. Tidsstyrningar efter schema eller händelser.
3. Scriptmotor med logiska villkor och loopar.

Larmhantering
1. Automatisk eller manuell kvittering.
2. Valfri vidaresändning till larmcentral och personer.
3. Mailfunktion med tydlig information och ritningar. 

Säkerhet
1. Flexibel användarhantering.
2. Valfri uppdelning av anläggningen efter användare, 

system, kategorier osv. hindrar personer från 
obehörig åtkomst. 

Loggning
1. Avancerad loggbok med obegränsad kapacitet.
2. Snabb sökfunktion.
3. Skapa och spara filter för snabb hantering.
4. Statistik- och exportfunktioner.

IT
1. Äkta client/server lösning som passar väl in i 

befintliga IT-strukturer.
2. Enkel administration och tydlig översikt.
3. Säkerhetskopiering under drift.
4. Krypterad kommunikation.

Systemtyper

Brandlarm
1. Från- och tillkoppling.
2. Kvittering av larm.
3. Kvittering av fel.
4. Återställning.
5. Avläsning av smutsighetsvärden.

Inbrottslarm
1. Från- och tillkoppling.
2. Kvittering av larm.
3. Kvittering av fel.
4. Återställning.

Passagesystem
1. Från- och tillkoppling.
2. Kvittering av larm.
3. Kvittering av fel.
4. Blockera dörrar.
5. Öppna dörrar.
6. Loggning av passeringar.

Kamerasystem
1. Livebilder från kameror.
2. Visning av inspelat material. Länkat till 

larmhändelser.
3. Larm från videoanalys.

Driftlarm
1. Från- och tillkoppling.
2. Kvittering av larm.
3. Kvittering av fel.
4. Visning av analoga värden.

Överfallssystem
1. Positionering.
2. Presentation av larm.
3. Utsändning till mobila enheter.
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