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Skræddersyede løsninger -
det siger vores kunder:

”Efter tyveri fra pladsen, ønskede vi yderligere sikring og kontak-
tede derfor DIMKE Security. Efter en god og lovende snak, 
besigtigede vi sammen pladsen, og de fandt hurtigt den løsning, 
som passede lige præcis til vores behov til en fornuftig pris.

Vi var som sådan ikke utilfredse med vores tidligere leverandør, 
men da de ikke kunne levere en skræddersyet løsning, valgte vi et 
samarbejde med DIMKE Security, som omfattede tyverialarmer i og 
omkring vores bygninger og videoovervågning af pladsen.
Desuden fik en smart privatalarm til vores hus med tilhørende app, 
hvorfra vi via en telefon eller tablet kan styre hele alarmsystemet. 

DIMKE Security leverer en god service, er altid nemme at få fat i og 
vi vil varmt anbefale dem til andre.”

Aage Boel, indehaver af Bilboel
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DIMKE Security, et landsdækkende sikkerhedsfirma 

DIMKE Security er et landsdækkende sikkerhedsfirma med afdelinger i Århus og Ryslinge, 
Fyn. Firmaet er stiftet af indehaver Daniel Dimke, som efter af have begyndt inden for 
branchen i 1997, har mange års erfaring med installation og service af alarmsystemer, 
videoovervågning, tågesikring, adgangskontrol og dør/porttelefonsystemer.
  
DIMKE Security dækker ikke bare hele Danmark men også udlandet. Vi kan derfor også 
sikre Deres sommerhus eller virksomhed beliggende i udlandet, til en meget fornuftig 
pris, selvfølgelig med de kvalitetsprodukter som vi altid benytter.

I DIMKE Security er kommandovejen kort, administrationen effektiv og vi har ikke et 
unødvendigt stort hovedsæde til at presse prisen op. Derfor kan DIMKE Security tilbyde 
en lav timepris i forhold til de fleste i branchen, samtidig med at vi holder en meget høj 
standard. 

Hos DIMKE Security betaler De kun for brugt tid og materialer, vi har ingen mystiske 
gebyrer med fantasifulde navne! Som kunde er det mere overskueligt, og vi synes det er 
mere fair sådan.

                                     •••• Vores teknikere er alle eksamineret både som ITV montør og     
                                                   alarmtekniker hos Sikkerhedsbranchen



Har De allerede videoovervågning?  

Nu er det muligt at få billeder i Full HD 
uden at skulle skifte videokabler!

Videoovervågning er i dag meget populært. 

Man kan let gå ind i et byggemarked og købe 
et system som kan lave et billede, men hvad 
nytter det hvis kvaliteten er så dårlig, at man ikke 
kan se noget som helst alligevel? 

Pengene er bedre brugt på et kvalitetssystem 
med billeder i Full HD som faktisk giver billeder i 
en kvalitet, hvor også politiet kan bruge dem i 
tilfælde af indbrud. 

DIMKE Security leverer 
naturligvis systemer i 
denne kvalitet.

Hvem kommer og går, hvor og hvornår?

Adgangskontrol er meget brugt på større virk-
somheder, hos det Offentlige og hos Forsvaret. 

Det giver et overblik over hvem der kommer og 
går, samtidig med at det kan begrænse med-
arbejderes adgang til givne områder. Der kan 
bruges koder, kort, iris, fingeraftryk, PROXbrikker 
og endda smartphones til at give gyldig 
adgang. 

Adgangskontrol finder man i både større og 
mindre systemer, og kan med fordel bygges 
sammen med et alarmsystem. Blandt andet kan 
man begrænse uvedkommendes færden med 
et videosystem ved porte 
og døre, så man kan se 
hvem der går ind og ud.

Se vores video med tågesikring på vores 
hjemmeside!  

Installationen på klippet er udført af DIMKE 
Security.

Hvis De allerede har et alarmsystem, kan De med 
fordel få installeret en tågegenerator fra DIMKE 
Security. Tågesikring er en rigtig god metode til 
at få tyvene til at tænke sig om en ekstra gang. 
Tyveknægte ved godt, at en tågegenerator gør 
deres udåd noget nær umulig.

Kontakt os for demonstration 
af en tågegenerator i Deres 
hjem eller virksomhed.

Vidste De at De via Deres smartphone kan 
modtage billeder fra Deres godkendte 
alarmsystem ved alarm fra hjemmet, 
forretningen eller virksomheden?
 
Hos DIMKE Security har vi kun kvalitets og bran-
chegodkendte alarmsystemer af høj kvalitet, 
som vi kan stå 100% inde for. Flere af alarm-
systemerne fås med fotosensorer som, ved 
alarm, kan sende billeder direkte til både Deres 
smartphone og til kontrolcentralen som hurtigt 
må rekvirere Politiet, hvis der er ubudne gæster 
at se.

Alle vores alarmer er som udgangspunkt koblet 
op til vores Rigspolitigodkendte kontrolcentral 
som sikrer, at der altid vil blive reageret på evt. 
alarmsignaler. 

Desværre ser vi ofte at der på de billigste og 
useriøse ”kina-Systemer” forsvinder signaler i 
GSM-nettet. Netop dét undgår vi helt med 
opkoblingen til kontrolcentralen, som altid 
holder øje med om der er forbindelse til alar-
men, således at ”jamming” og sabotage 
forhindres.

Hvis I skal bygge nyt hus, lager eller noget helt 
tredje, så husk at få alarmsystemet med allere-
de på tegnebrættet! Så får I den bedste løsning 
med mindst vedligehol-
delse og størst 
brugervenlighed.

Ønsker De at forbedre sikkerheden 
i Deres hjem eller etageejendom?

Så kan en dør/porttelefon være en enkel, men 
også særdeles effektiv måde at gøre det på, 
samtidig er mulighederne store.

Det vil gøre Dem i stand til både at snakke og 
se personen, som står udenfor Deres dør. Det 
er ligegyldigt om De har en villa eller en stor 
etageejendom så kan 
systemet tilpasses unikt til 
Dem og Deres behov. 



DIMKE Security - fordi sikkerhed er tryghed!

 
I øjeblikket er Danmark hårdt presset af kriminelle fra ind- og 
udland. Derfor er det vigtigt at man sikrer sin bolig, sit sommerhus 
og sin virksomhed. Det er ofte alt for nemt for erfarne tyve at 
slippe væk med værdier, hvis man ikke har taget sine forholds-
regler. 

I dag anser mange dyre fjernsyn, spillekonsoller, tablets, dyre 
designerlamper og møbler som ”must-haves”, men samtidig vil 
man ikke ofre 5-10.000 på et anstændigt alarmsystem som sikrer 
alle husets værdier. Det er simpelthen en dårlig forretning, at 
vente til at tyven har været hos én selv eller hos naboen.

Verden ændrer sig hele tiden og desværre er vi et sted hvor at 
vi ikke bare kan lade huset og bilen stå ulåst, hvis vi vil sove trygt 
om natten. Desværre er det stadig ikke altid nok. 

Hos DIMKE Security anbefaler vi at man i hvert fald 1 gang årligt 
tænker sikkerhed i hjemmet.  Sikkerhed kan være alt fra me-
kaniske låse, tyverialarmer med røgdetektorer, videoovervåg-
ning, tågesikring til DNA mærkning eller GPS tracking af ting og 
værdier.

Vores alarmer er som udgangspunkt altid forbundet med vores 
rigspolitigodkendte kontrolcentral. På den måde undgås større 
overraskelser, hærværk ved indbrud og økonomisk tunge skader.

Og husk, det sker desværre for rigtig mange. 
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