Wupti.com
Case om at sikre sig ekstra med effektiv tågeløsning
Et Wupti.com lager opbevarer blandt andet fladskærme, telefoner og gps’er. - En række
attraktive varer, der kan virke som en magnet på indbrudstyve. Derfor er sikringsniveauet
skruet op med tåge, hvilket allerede har vist sig at være en god investering.
Det mindste problem er et eventuelt tab af varer, de større problemer er reparation af skaderne og
ikke mindst forstyrrelserne i driften som følge af uventet besøg. Som så mange andre virksomheder
oplevede Wupti.com i Århus et stigende antal tyverier i deres lagerbygning. Adm. direktør Torben
Mouritsen: ”Vi havde behov for ekstra sikkerhed og valgte tågen, fordi det er det mest effektive
sikringsprodukt til prisen”. Billedet er fra den autentiske video, der optog indbruddet, der blev forsøgt
lige efter tågekanonen blev installeret. Siden har der ikke været indbrud i lagerbygningen hos
Wupti.com.
En tågekanon kan enten kobles på et eksisterende alarmsystem eller installeres som en standalone løsning, der udløses, når en rumføler registrerer bevægelser i lokalet. I begge tilfælde vil
anlægget ved aktivering producere tåge, der i løbet af sekunder vil gøre det umuligt at orientere sig i
lokalet.

Tågen blev hurtigt testet!
Wupti.com lageret på ca. 50 kvadratmeter kan nemt klare sig med en enkelt tågekanon. Kort tid
efter installationen var tågekanonen i brug, da der igen var forsøg på indbrud. Indbrudstyven
kommer kun lige ind i bygningen, aktiverer tågekanonen og forsvinder straks uden værdier.
Wupti er meget tilfreds med den nye sikringsløsning, som er blevet til i et samarbejde med El-Con i
Århus. "Efter aktiveringen har vi ikke haft flere indbrud, så noget kunne tyde på, at det rygtes i de
kredse, og at produktet også har en præventiv effekt", siger Torben Mouritsen.
Tågen er en helt uskadelig sammensætning af vand og glykoler, som er uskadelige for mennesker
og inventar. Tågen ”hænger” i mere end 45 minutter, men anlægget kan nemt programmeres til at
holde lokalet dækket i tåge i længere tid, hvis der er behov for det.
Tågen er nu en standard sikringsløsning
El-Con blev valgt til opgaven, og afdelingsleder i Århus, Jesper Svenningsen oplever VALItågegeneratorerne fra SmokeCloak Danmark som en sikringsform, der i dag er en integreret del af
standard sikringsløsninger til alle typer kunder - privat som erhverv.

