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Embsec IP-konverterar Inferno  
 

De kraftfulla ljud- och ljusbarriärerna Inferno från Indusec finns nu tillgängliga i 

IP-version för sömlös integrering mot nätverksbaserade övervakningssystem. Embsec, 

som har mångårig erfarenhet av IP-baserade produkter för övervakning, har tagit fram 

elektronik och mjukvara som gör det möjligt. 

 

- Indusec och Embsec började diskutera integrationsmöjligheter i ett gemensamt kundprojekt 

och vi insåg tidigt att ett helt IP-baserat system skulle ha starka konkurrensfördelar, främst vad 

gäller styrning och kontroll av enheterna, men även för att effektivisera installationsarbetet, 

säger Johan Sandberg, VD på Indusec. 

 

Ljud- och ljusbarriärerna Inferno från Indusec har rönt mycket uppmärksamhet tack vare dess 

effektiva sätt att omedelbart lamslå en inkräktare, vilket minskar möjligheten för en inkräktare att 

agera innan väktare är på plats. Med teknik från Embsecs IP-baserade lasersensorer kan 

Inferno-enheterna nu strömförsörjas genom Power over Ethernet och triggas med 

nätverksanrop.  

 

- Vi var tidiga att introducera IP-tekniken i övervakningsprodukter utanför kamerasfären och har 

genom åren byggt upp ett stort kunnande inom IP-teknik och integrering mot andra IP-baserade 

system. Att även kunna hjälpa våra samarbetspartners i skiftet till IP-system känns som ett 

naturligt steg framåt, säger Erik Lindstein, VD på Embsec. 

 

 

 
Om Embsec 

Embsec AB är ett svenskt expansivt bolag, specialiserade på avancerad laserbaserad övervakningsteknologi. Med 

en produktserie fokuserad på övervakning, detektering och perimeterskydd för utomhusbruk samt ett antal OEM 

mätsystem och systemintegrationstjänster, tillhandahåller Embsec lösningar för ett brett register av marknader. 

 
Om Indusec 

Indusec är världsledande på högeffektiva och avancerade audio- och ljusprodukter för säkerhetsmarknaden. Inferno  

Ljudbarriär och Inferno Ljusbarriär installeras på de platser eller objekt där ett högt skydd är önskvärt 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Erik Lindstein, VD, Embsec AB 

Email: erik.lindstein@embsec.com Mobil: +46 (0) 70 - 498 92 67 

 

Johan Sandberg, VD, Indusec AB  

Email: johan.sandberg@inferno.se Mobil: +46 (0) 70 - 999 1110 
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