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En säkerhetslösning till alla behov!

NOX • Säkerhetssystem

Passerkontroll

Kameraövervakning

Inbrottslarm

Fastighetssystem

Klimatkontroll

BrandlarmIT-integration 
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NOX är ett kombinerat säkerhetssystem som förenar 
passerkontroll, CCTV, inbrottslarm samt klimat- och 
fastighetsstyrning på samma plattform. 

NOX är ett öppet system som med 
enkelhet kan integreras med verksam-
hetens existerande IT-system, och kan 
anpassas till varje enskild kunds behov.

NOX • Säkerhetssystem

NOX styrs från fl era plattformar 

Det är helt upp till användaren hur de vill styra 
NOX.
Det ena uteslutet inte det andra. 

• Windows - PC
• iOS app - iPhone och iPad
• Android - smarttelefon eller 

surfplatta 

All kommunikation är 
naturligtvis krypterad för att 
uppnå högsta möjliga säkerhet. 

100% Öppen plattform 

I NOX kan det utvecklas integrationer genom ett 
SDK eller via SSH.

Middleware server kan även användas för att
integrera med andra system.

NOX kan redan kommunicera via SQL, WCF, 
SOAP, Modbus, ASCII, XML, KNX och därigenom 
utväxla information med andra online-system.

Nya funktioner kan både utvecklas av ARAS och 
egna programmerare.

Logikprogrammering

Med NOX inbyggda logikprogrammering styrs
orsak och verkan på alla enskilda moduler, så
anläggning arbetar precis som kunden önskar 
det.

I NOX fi nns exempel på programmeringar, så 
alla kan inspireras till egna speciallösningar. 
Exempelvis lösningar till handikappade, 
tidsregistrering,områdesuppdelad styrning av 
larm m.m.

NOX har otaligt antal kombinationsmöjligheter 
- bara din fantasi sätter gränserna.

Skalbart och modulbaserat

NOX kommer utan årliga licenser, och byggs upp 
genom tillval av moduler, vilket säkrar fl exibilitet 
och individuell skalbarhet utan onödiga kostnader.

Du köper endast de funktioner du har behov
för, och säkrar samtidigt möjligheten att bygga ut 
systemet.

NOX öppna system tillåter även användning
av valfria tredjepartsmoduler som exempelvis
kortläsare och detektorer, vilket ger slutkunden 
den absolut bästa lösningen.

NOX är godkänd och registrerad som en EN-50131 klass 3 kombinerad säkerhetsanläggning i: 

Danmark (F&P):  10.212-12108

Norge (FG):   S-201/07

Sverige (SBSC):  14-376 

Finland (FK):  EN-ST-000185

Tyskland (VdS): EN-ST-000185

Android - smarttelefon eller 

uppnå högsta möjliga säkerhet. 
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Varje enskild kund får en skräddarsydd lösning

NOX kan erbjuda en lösning till varje enskilt högsäkerhetsprojekt.
Systemet skräddarsys utefter vad projektet kräver, och växer
projektet över tid kan NOX med enkelhet uppdateras med fl er
funktioner, användare och moduler. Utan årliga licenser!

ARAS säljer 3 olika NOX-centraler. 

NOX Corporate är det kompletta systemet som öppnar upp för
samtliga tillgängliga funktioner, både med mjukvara och hårdvara. 

NOX Professional har fl era begränsningar i mjukvaran, men har samma hårdvaruegenskaper
som den kompletta NOX-Corporate centralen.

NOXONE ger dig en utmärkt kapacitet för små till mellanstora verksamheter,
och samtidigt med möjligheten att växa med systemet. Dessutom använder NOXONE
samma moduler, de fl esta integrationer, och samma mjukvara som de övriga NOX centralerna.

NOX • Till alla storlekar

Varje enskild kund får en skräddarsydd lösning

NOX kan erbjuda en lösning till varje enskilt högsäkerhetsprojekt.
Systemet skräddarsys utefter vad projektet kräver, och växer
projektet över tid kan NOX med enkelhet uppdateras med fl er
funktioner, användare och moduler. Utan årliga licenser!

 är det kompletta systemet som öppnar upp för
samtliga tillgängliga funktioner, både med mjukvara och hårdvara. 

har fl era begränsningar i mjukvaran, men har samma hårdvaruegenskaper

 ger dig en utmärkt kapacitet för små till mellanstora verksamheter,
och samtidigt med möjligheten att växa med systemet. Dessutom använder NOXONE
samma moduler, de fl esta integrationer, och samma mjukvara som de övriga NOX centralerna.

*      Standard är 10 000 användare.
**    En Professional central kan uppdateras till Corporate, därefter kan iOS tillkopplas.
***  När en NOXONE används i ett Master/Slave system sätter den begränsningarna för hela systemets storlek 

       (antal användare, användarprofi ler, områden och tidsprofi ler).

NOXONE NOX
Professional / Corporate

127 moduler 200 moduler (x3)

25 kortläsare 25 kortläsare (x3)

20 använderprofi ler 999 använderprofi ler

8 inbyggda
ingångar och utgångar

0 inbyggda
ingångar och utgångar

Total: 516 
ingångar och utgångar

Total: 4000 
ingångar och utgångar

999 larmtyper

999 områdestillstånd

999 ingångsprofi ler

Inbyggd SIA IP-sändare

Möjlighet för klimatsensorer

Möjlighet för Touchpanel PC

Realtime logisk programmering

Möjlighet för trådlös objektövervakning

Möjlighet för 2-faktor verifi kation till central

Registrering av intrång och tillträde till en bus

Oberoende val av motståndsvärde till balansering

NOXONE NOX
Professional

NOX 
Corporate

Antal NOX bussar 1 3 3

Antal användare, max. 1000 100 100.000*

Antal områden, max. 100 40 4000

Antal tidsprofi ler, max. 50 6 400

NOX TIO (-/+) comm.   

Smartphone (Android / iOS)   

iPhone/iPad grafi sk app  ** 

Möjlighet för IP-bus   

Larm via e-mail   

Stand-alone   

Master/Slave Slave*** Slave Master
 Slave

IP Modbus funktionalitet   

Kan kopplas till SIMS   

SmartIntego integration   

Paradox integration   

Möjlighet för SDK   

Bus konvertering   

Strömförsörjning 1,5A 5A 5A
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NOXONE är designad att användas till mindre installationer.

NOXONE är det första larmsystemet som presenterar 2-faktor verifi kation
(användarnamn och lösenord).

NOXONE använder samma mjukvara och har samma moduler som övriga
NOX-centraler, den största skillnaden är att NOXONE endast har 1 bus
- och sen naturligtvis det lägre priset!

NOXONE fungerar optimalt som stand-alone, och även som en Slave* med 
en NOX Corporate central som Master.

*  När en NOXONE används i ett nätverk med NOX Corp. bör dessa 

förbindas med en SIMS för att uppnå alla fördelar med systemet.

NOXONE

NOXONE & Manöverpanel

NOXONE kan även fås som paket
tillsammans med en manöverpanel.

Vi garanterar ett startpris som
konkurrerar med marknadens övriga
professionella larmsystem.
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NOXONE • Nätverk

 NOXONE
• har 1 NOX Bus.
• kan innehålla 100 områden och 1000 användare.
• bussen kan förbinda 127 moduler.
• supporterar 25 kortläsare.
• kan användas som stand-alone eller slav.
• har indbyggd SIA-IP.
• har 2 indbyggda reläer.
• har 8 indbyggda in- och utgångar.

NOXONE
• inkluderar 2 socklar till framtida funktionsförlängning.
• är integrerad med Paradox trådlösa moduler.
• är integrerad med SmartIntego trådlösa dörrsystem.
• benyttar samma plattform och teknologi som övriga NOX-centraler.
• kan betjänas via SIMS, Android och iOS interface.
• med SmartIntego Hub kan understötta upp till 16 trådlösa dörrar.
• med NOX RPT på NOX Bussen tilläter:
(A) förlängning utöver 1200m. (B) avgreningar.

NOXONE



NOX RXM
• Mottagare till trådlösa NOX
   sensorer
• NOX THT (fukt/temperatur)
• NOX TXO (optisk distanssensor)
• NOX TXM (vibrationssensor)
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Genom moduler skapas systemet

Med NOX är fl exibiliteten i fokus. Du anpassar systemet genom 
att installera moduler som ger de funktioner du har behov för.

Generellt om NOX moduler: 

• Modulerna levereras i en sabotageövervakad plastkabinett.
• Varje enskild modul levereras med en unik fabrikatsdefi nierad-

systemadress.
• Samtliga in- och utgångar är fritt programmerbara via NOX.
• Data överförs till centralen krypterat via NOX bussen (RS485).
• Det kan tillföras upp till 127 moduler per NOX-bus.
• Med en repeater kan du tillföra totalt 200 moduler per bus.*
• Moduler kan tillkopplas på valfri plats på bussen.
• NOX systemet kan scanna bussen efter nya moduler.

Det produceras unika moduler för att tillkoppla 
tredjepartsprodukter.

NOX • Moduler

NOX THSi
• Temperatur och
   fuktmätningsmodul
   (integrerad sensor)
• Extern sensor kan      
   tillknyttas
• 1 relä (t.ex. till styrning av
   ventilator)

NOX AN1
• Till valfri 0-10 volt sensor
   (t.ex. mätning av
   tryck, CO2, CO täthet,
   vindhastighet, fl owrate
   m.m.)
• 1 analog 0-10Vdc ingång
• 1 programmerbart relä

NOX CMU/CMI
• Till komplett dörrmiljö
• Wiegand / Clock-data
  kortläsarinterface
• 1 programmerbart ingång
• 1 programmerbart relä (SS)
• 1 programmerbart O/C utgång
• 2 TTL ingång / utgång

NOX IO4
• Förbindelse av detektorer
• Universellt I/O4-modul
• 4 övervakade inputs
• 4 Open Collector outputs

NOX RE4
• Transmission av   
   larm och/ eller       
   detektorstatus.
• 4 solid state 
   relä-utgångar

NOX RPT
• Förlängning av NOX bus
   met ytterligare 1200m.
• Tillslutning av fl er
   moduler.
• Avgrening av NOX bus
• Möjliggör IP-bus

Med NOX är fl exibiliteten i fokus. Du anpassar systemet genom 

Modulerna levereras i en sabotageövervakad plastkabinett.
Varje enskild modul levereras med en unik fabrikatsdefi nierad-

Samtliga in- och utgångar är fritt programmerbara via NOX.
Data överförs till centralen krypterat via NOX bussen (RS485).

Med en repeater kan du tillföra totalt 200 moduler per bus.*

NOX CMO
• Till komplett dörrmiljö
• In/utläsning i samma modul
• OSDP kortläsarinterface
• Protokollet styr LED och buzzer
• 1 programmerbar ingång
• 1 programmerbart relä (SS)
• 1 programmerbar O/C utgång
• 2 TTL ingång
• 1 programmerbar O/C utgång
• 2 TTL ingång

* Gäller inte för NOXONE



NOX • Nätverksöversikt
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• NOX Corporate och NOX Professional:
- har 3 fysiska NOX Bussar.
- kan skapa IP-bussar.

• En NOX Bus kan:
- förbinda 200 moduler (max 127 utan NOX RPT).
- innehålla max 25 dörrmiljöer
   (NOX CMO, NOX CMU eller NOX CMI).

• En NOX Central kan kontrollera 30 SmartIntego Hubs.

• En SmartIntego Hub kan understötta upp till 16 trådlösa dörrar.

• En NOX RXP mottar signaler från Paradox trådlösa detektorer.

• En NOX RPT på NOX Bussen tillåter:
(A) forlängning utöver 1200m. (B) avgreningar.

NOX Corporate / NOX Professional



NOX • Styrning

SIMS
• Överordnat management system
• Hanterar upp till 200 NOX nätverk
• Karta och planritningar
• Styr alla systemets funktioner
• T.ex. användarhantering, loggar och
   larm
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Välj själv hur NOX ska styras

Med NOX kan användaren själv välja hur de vill styra sin
säkerhetsanläggning.

Många föredrar att styra NOX direkt från en smarttelefon, 
medan andra vill installera en touchskärm, använda en 
dator eller styra genom manöverpanelen.

De många styrningsmöjligheterna ger ytterligare fl exibilitet 
och mobilitet i drift och kontroll av säkerhetssystemet.

De fl esta lösningar inkluderar grafi ska ritningar av 
fastigheten vilket ger en samlad överblick och enkla 
möjligheter att styra varje område.

All kommunikation, oavsett plattform, är krypterad för 
maximal säkerhet.

Dator
• Karta och planritningar
• Styr hela systemets funktioner
• T.ex. användarhantering, loggar och
   larm
• Kör på Windows

NOX TPA
• Touchskärm
• Visa och styr alla områden
• Karta och planritningar
• 19” tum

NOX CPA
• Manöverpanel med display
• Larm buzzer och knappsats
• Grafi sk logo i display
• Styr hela systemets funktioner
• T.ex. användarhantering, loggar och
   larm

NOX iOS App
• Karta och planritningar
• Live-stream från IP-kamera
• Push meddelanden vid larm
• Visa och styr alla områden och statusar
• Med grafi sk visning tillkommer kostnad
(obegränsat antal klienter)(obegränsat antal klienter)

NOX Android App
• Visa och styr alla områden och        
   statusar
• Öppna och lås dörrar
• Hantera larm
• Håll koll på sensorer
• Push-meddelanden vid larm



NOX • Styrning
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Styr fl era sites på en gång med SIMS (Security Information Management System)

Ett nätverk av NOX system kan med fördel samlas i SIMS, ett överskådligt managementsystem med 
många möjligheter.

I SIMS importeras planritningar för grafi sk styrning av alla etager och styrning av fastighetssystem.
SIMS används till användarhantering, larmhantering och kan tillknytas till tredjepartsdatabaser.
Det är även möjligt att koppla på CCTV integration (Milestone, Avigilon, CamTech VMS, Panasonic, iNEX).

SIMS kan hantera upp till 200 Master centraler, och upp till 32 klienter kan betjäna systemet samtidigt.
Datainsamlingar sker i Microsoft SQL-server.

SIMS levererar den kompletta överblicken över en verksamhets fastighetsstyrningssystem, passerkontroll,
inbrottslarm, CCTV och brandlarmsanläggning i samma plattform.

NOX SIMS

• Inbrottslarm, Passerkontroll, Fastighetsstyrning,

  CCTV och Brandlarmsanläggning kan tillknytas

• 32 klienter kan betjäna systemet samtidigt

• Möjlighet för centraliserad fastighetsstyrning

• Områdesstyrning till samtliga centraler

• Automatisk till och frånkoppling

• Kan styra upp till 200 centraler

• Byggd med SQL databas

• Över 1.000.000 loggningar

• Larmhantering och rättighetshantering

• Rapportering

Nytt i SIMS V6

• Den senaste krypteringsteknologin TLS 1.2

• Komplett multi-threading understöttning

• Kan drivas som en service (front-end status display)

• Använder den senaste SQL Server connectorer

• Understöttar SQL Server 2008 och alla efterföljande



NOX • Kortläsare
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Den öppna plattformen i NOX låter dig välja fritt på marknaden

Med NOX passerkontroll är du inte bunden till ett smalt utbud 
av kortläsare.

Det är upp till kunden själv att välja mellan alla kortläsare som 
antingen är Wiegand, clock/data eller OSDP v2 gränssnitt, vilket 
möjliggör för bästa möjliga funktion och budget.

Detta betyder även att NOX kan ta över en anläggning där det 
redan sitter kortläsare, utan att dessa nödvändigtvis ska bytas 
ut.

En kortläsare kan dessutom få extra funktionalitet genom att 
programmera fi xkoder. Låt en kod fungera som en ringklocka, 
köpa tid till larm med egenvald tid. Du kan själv skapa den 
funktion du har behov för. 

Läsare med Wiegand gränssnitt tillkopplas via CMU-modul, 
läsare med clock/data gränssnitt tillkopplas via CMI-modul 
medan läsare med OSDP tillkopplas med CMO.

Den nya NOX CMO

NOX CMO är en kortläsarmodul till OSDP-
kortläsare.

Med NOX CMO föregår både in- och utläsning via 
samma modul.

Med NOX CMO tar det kortare tid att installera en 
dörrmiljö, då endast 4 kablar ska förbindas.

NOX CMO understöttar upp till 3 lysdioder, 
med upp till 4 olika färger på kortläsaren.

NOX CMO styr dioder och buzzer på protokollnivå 
(istället för kablage).

NOX CMO är förberedd på styrning av extra in- och 
utgångar i en kortläsare.

NOX CMO kommunicerar med kortläsaren
via en duplex dataförbindelse som tillåter
2-vägskommunikation.

Vad är OSDP? 

OSDP (Open Supervised Device Protocol) är ett 
internationellt kommunikationsprotokoll.

OSDP ger möjlighet för krypterad kommunikation 
mellan läsare och kortläsarmodul.

OSDP är ett modernt protokoll som är förberett för 
funktionsutvecklingar som exempelvis display på 
kortläsare eller biometriska lösningar.

Fler och fl er kortläsarproducenter utvecklar 
produkter med OSDP-interface.

Hos ARAS förväntar vi att OSDP blir den nya 
internationella standarden för kommunikation i 
kortläsare.



NOX • Programmering
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NOX gör det enkelt att programmera passersystem och inbrottslarm

NOX är i grunden ett kombinerat passersystem och inbrottslarm.
Detta gör att proceduren för programmering av dörrar och sensorer är naturlig och logisk.

NOX innehåller även ett verktyg för logikprogrammering, där samtliga tillstånd i systemet
lätt kan kombineras i ett visuellt programmeringsgränssnitt.

En formell kan aktivera eller begränsa en modul (eller t.ex. en rättighet) alternativt agera efter situationen.

I NOX är det också möjligt att bygga följande:
• • Områdesstatus
• • Områdestyper
• • Ingångsprofi ler
• • Larmtyper

Därmed kan du enkelt ändra systemets beteenden så det passar till varje enskild kunds 
önskemål.

En populär funktion i bl.a. detaljhandeln är en visitationsformell, där en slumpgenerator väljer ut medarbetare
till visitation när de lämnar arbetsplatsen.

I exemplet nedan kan systemadministratören välja mellan olika procentsatser, styrd av områdestillstånd, så 
medarbetare blir utvalda till visitation antingen 20%, 50% eller 100% av tiden. De olika procentsatser kan 
även tilldelas specifi ka dagar, klockslag, användarprofi ler samt andra tillstånd i systemet - allt efter kundens 
behov.

I detta exempel blir formeln sann när en medarbeta ska visiteras, vilket medför att dörrar blir blockerade,
lampor tänds, mail skickas etc.

Logikprogrammering

I NOX konfi gurationsmjukvara kan du bestämma 
hur samtliga moduler och funktioner ska fungera.

Programmeringen visualiseras grafi skt och 
formlerna byggs upp med enkla ‘drag and drop’ 
verktyg.

Alla konfi gurationer byggs upp genom 
valmöjligheterna ‘and’, ‘or’, ‘not’ och ‘delay’.

Det fi nns fl ertalet programmeringsexemplen till 
diverse lösningar i NOX, exempelvis styrning av 
hiss och en visitationsmodul som slumpvis väljer ut 
passerkort att kontrolleras.

Flexibiliteten till att programmera och kontrollera 
varje enskild modul gör att NOX fullt ut kan 
anpassas till varje enskild kund.

Exempel på en visitationsformell 



NOX • Trådlös integration
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Trådlösa online dörrar med kortläsare- SmartIntego

SmartIntego är precis som vanliga kortläsare fullt integrerat i NOX. 
Således kan exexmpelvis larm styras, och larmområden kan automatiskt 
frånkopplas vid dörröppning. 

En router kan styra upp till 16 dörrar, och det är möjligt att tillkoppla upp 
till 30 routers till en NOX-central.

Det kan programmeras upp till 100 nödkort per enhet, vilket säkrar optimal fl exibilitet, även i o�  ine-till-
stånd.

Trådlösa sensorer - Paradox

Paradox sensorer kommunicerar med NOX via en
mottagarmodul som kan tillkopplas direkt på 
NOX-bussen.

Valmöjligheterna är många, och de olika trådlösa
detektorerna kan kombineras på fl era sätt.

Bland annat erbjuder Paradox PIR rörelsedetektorer, 
röksensorer, magnetkontakter, akustiska
glaskrossdetektorer och mycket mer.

SmartIntego långskylt SmartIntego dörrknopp SmartIntego hänglås SmartIntego router

PIR-detektor
• 11x11 m. synvinkel
• 35 m. räckvidd

Glaskrossdetektor
• 360° täckning
• 6 m. radie

Magnetkontakt
• Till dörrar och fönster
• 35 m. räckvidd

2-vägs IR linjedetektor
• Rörelsedetektorer
• 8 detekteringsljusstrålar

Röksensor
• Högkänslig fotoelektrisk
• Inbyggd larmsiren

Fjärrkontroll
• 1-4 knappar
• 8 olika styrningar



NOX • Integration
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NOX hanterar även kameraövervakning! 

NOX är integrerat med fl era av världens största CCTV-protokoll.

Möjligheterna är många då man kan ställa in en kamera att 
reagera på händelser registrerade av en annan NOX-modul, och 
således få live-bilder när exempelvis ett larm går.

Låt exempelvis kameran vara vänd mot entrédörren när en 
person ringer på, eller att kameran vänder sig mot det ställe ett 
larm registrerats.

Med CamTech VMS kan NOX även integreras med moderna 
passerteknologier, som exempelvis registreringsskyltigenkänning 
och ansiktsigenkänning. 

CCTV integrationer i NOX görs via IP-förbindelse.

I SIMS är det även möjligt att se historik och göra uppslag i
upptagningar till de integrerade kamerasystemen.

Med Milestone är det en” videowall” funktion, så olika
kamerabilder kan visas samtidigt på PC-klienter.



Active Directory
• Samlar all användaradministration i en och samma databas
• Automatisk utväxling med passerkontroll
• Möjliggör helautomatisk användarhantering

InterBook
• Bokningssystem till kommuner
• Låter användare (t.ex. tränare) beställa t.ex. idrottshalltider
• Ger åtkomst i bestämda områden under specifi ka      
   tidsintervaller 

proNestor
• Registrerar och kategoriserar besökande och deras värdar
• Mötesbokning via exempelvis Outlook
• Full översikt över alla besökande

Raspberry Pi
• Tillåter integration med fl ertalet softwareprogram
• Kan exempelvis användas till röstalarm

NOX • System integration
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Hur integrerar NOX till IT-system?

NOX kan integreras med tredjepartssystem via open source
teknologier genom en middleware server, hardware eller virtuell 
server.

Via ett äkta öppet protokoll, SSH (Secure Shell) är det enkelt 
utveckla integrationer till NOX, utan att kompromissa med 
säkerheten.

NOX använder redan open source protokoll som exempelvis XML,
JSON, WCF, SOAP, och LDAP till integration.

Via Modbus kommunicerar NOX över TCP/IP till integration med
exempelvis CTS-system, klimatstyrning och brandalarm.

NOX kör ASCII protokoll till exempelvis integration med KNX och
kameraintegration till PTZ-styrning (Panorama Tilt Zoom).

NOX kan motta SNMP traps från externa system så dessa kan 
hanteras i NOX.

TIO-modulen (text-input-output) ger möjlighet för
tvåvägskommunikation till och från NOX, som bl.a. används till
integration med CCTV-system som Milestone, Avigilon, Inex m.fl .

Det är också möjligt att få tillgång till ett SDK (Software 
development kit) och således skapa helt egna lösningar till NOX.

Intelligent fastighetsstyrning
Integration med fastighetssystem kan e� ektivt reducera
verksamhetens energiutgifter, och samtidigt göra vardagen
betydligt lättare.
Den integrerade passerkontrollen ger systemet möjlighet
för att anpassa områdens energiförbrukning via belysning,
ventilation, temperatur till de personer som är på plats.

IT-system
Integration med verksamhetens existerande IT-system kan ge en stor fördel för kunden. Exempelvis kan en 
databasintegration möjliggöra automatisk skapande av alla existerande användare i passerkontrollsystemet.
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Med NOX fi nns alltid en lösning

NOX i alla sektorer

NOX fi nns i alla typer av byggnader, organisationer och verksamheter.

Kommuner, banker, museum, produktionsverksamheter, 
bostadsrättsföreningar, sjukhus, storcenter, brandkåren, laboratorier, 
fl ygplatser, universitet, kontor, försvaret, polisen och så vidare.

På www.noxsystems.se hittar du mer info om våra lösningar, samt en 
lättförståelig animerad video till slutkunder.

Hos ARAS vill vi gärna hjälpa med din införsäljning till slutkunden, och du är 
alltid välkommen att ta kontakt till oss.

Vi kan även hjälpa med olika marknadsföringsmaterial, eller exempelvis ett 
besök hos en verksamhet med ett aktivt NOX-system i användning.

ARAS Security erbjuder dessutom gratis NOX-kurser till intresserade 
tekniker, så den första NOX-installation fortlöper felfritt.

        Telefon: +45 70 27 40 90             victor@aras.dk
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ARAS Security är en erkänd specialist och partner med ett komplett varusortiment
och utbud av tjänster inom passerkontroll, inbrottslarm, kameraövervakning och ID-
kortproduktion.

Med snart 30 år i branschen är vi i stånd till att rådgöra och vägleda i
utformning och genomförande av projekt i alla storlekar.

                                                                                                                                                                        
Kontakta gärna oss!   Sjælland  Jylland
Tlf:  (0045) 70 27 40 90    Mose Alle 10B  Vardevej 1

@:  victor@aras.dk   2610 Rødovre  9220 Aalborg

      Danmark  Danmark

PASSERKOPASSERKOPASSERKONTNTNTROLLROLLROLL

DISTRIBUTIONDISTRIBUTIONDISTRIBUTIONVIDEOVIDEOVIDEOÖVERVAÖVERVAÖVERVAKNINKNINKNINGGG

RÅDGIVNINGRÅDGIVNINGRÅDGIVNING

SUPPORTSUPPORTSUPPORT

IDIDID-K-K-KORTPRODUKORTPRODUKORTPRODUKTIONTIONTION

PROJEKPROJEKPROJEKTLEDNINGTLEDNINGTLEDNING

IDRIFTSÄTTNINGIDRIFTSÄTTNINGIDRIFTSÄTTNING

INTEGRAINTEGRAINTEGRATIONTIONTIONINTEGRATIONINTEGRAINTEGRAINTEGRATIONINTEGRATIONINTEGRATIONINTEGRAINTEGRAINTEGRATIONINTEGRA

INTEGRERADINTEGRERADINTEGRERADEEE SÄKERHETSSSÄKERHETSSSÄKERHETSSYSTEMYSTEMYSTEM

TRÅDLÖSA TRÅDLÖSA TRÅDLÖSA LÅSSYSTEMLÅSSYSTEMLÅSSYSTEM
SHOWROOM SHOWROOM SHOWROOM 

BIOMETRIBIOMETRIBIOMETRI

                                                                                                                                                                        


