
  

  

 

FLERE INNOVATIVE OG EFFEKTIVE 
LØSNINGER FRA ACTE RAIL 
ACTE RAIL er kommet rigtig godt fra start i det nye år. Flere af vores 
produktløsninger designes fortløbende ind i de igangværende og kommende 
baneprojekter i Danmark. Vi glæder os over den stigende interesse, vi oplever for 
vores produktløsninger. Det er os derfor en fornøjelse at introducere jer for flere 
innovative løsninger til medarbejdere i særligt udsatte erhverv. Vi er glade for at 
fortælle, at vi har indgået et samarbejde med Pinnacle Response. Det betyder, at 
særligt udsat personale nu har mulighed for at bære videokameraer under deres 
arbejde, hvilket har vist sig at være et effektivt værn mod uønskede og farlige 
situationer. Ligeledes kan vi præsentere vores nye leverandør Cellofoam, som har 
specialiseret sig i lyddæmpende materialer til nichebrancher. Sidst men ikke mindst 
kan I læse om nogle af vores typegodkendte produkter til Banedanmarks projekter. 
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PERSONALESIKKERHED SOM 
FØRSTEPRIORITET  
ACTE RAIL har indgået en aftale med Pinnacle Response, hvilket betyder, at vi nu 
kan tilbyde markedets mest robuste kameraløsning for bærbare videokameraer til 
forbedring af udsatte medarbejderes sikkerhed. Pinnacle Responses 
videokameraløsning hedder PR6, og det bæres synligt af den enkelte medarbejder.  
 
Hos mange servicevirksomheder inden for vagt og sikring, kollektiv trafik, politi og 
anden udrykning samt lignende erhverv kan der hurtigt opstå situationer, som 
personalet finder enten utrygge eller farlige. Personalets sikkerhed er naturligvis det 
enkelte selskabs førsteprioritet, hvorfor muligheden for bedre at kunne overvåge og 
dermed beskytte personalet i deres arbejde aktualiseres. Det er dog yderst 
afgørende, at enhver form for video eller kamera som kommunikationsudstyr tager 
højde for gældende lovgivning på området - herunder overholdelse af GDPR-
lovgivningen og overvågning i offentligt rum. Dette gør sig gældende for PR6, hvilket 
gør videokameraløsningen banebrydende. 
 



 

 
PR6 har en hel række fordele:   

• Enkelt at benytte og nemt at montere på uniformen 
• Tager superskarpe optagelser via 130° vidvinkel 
• Tager 30 billeder i sekundet, hvilket giver mulighed for at stille skarpt ind på 

detaljer som for eksempel ansigter eller nummerplader  
• Effektivt og robust design med fokus på krypteret indhold  
• Nem håndtering af videosekvenser  
• Software, upload og support er af meget høj kvalitet 

Ydermere har PR6 vist sig som et særdeles effektivt værn mod vold eller trusler om 
vold. Case stories fra nuværende PR6 kunder fortæller om hele 70% reduktion af 
uønskede hændelser: Blandt andet verbale eller fysiske overfald, trusler på livet og 
anden ”urimelig opførsel”. Mange brugere oplever, at de føler sig mere sikre samt i 
bedre stand til at håndtere de situationer, der kan opstå under deres arbejde i det 
offentlige rum. 
 
Vi glæder os over samarbejdet og ser frem til at få mulighed for at vise PR6 frem i 
netop jeres virksomhed. 
 

 

 

 

 

 
  



  

 

SLUT MED UNØDIG STØJ PÅ 
ARBEJDSPLADSEN 
ACTE RAIL har indgået et samarbejde med den markedsledende, tyske producent 
og leverandør til togbranchen - Cellofoam, der producerer lyddæmpende løsninger til 
nichebrancher som toge, busser og specialkøretøjer til skov, vej og anlæg.  
 
Dermed kan ACTE RAIL nu tilbyde konsulentbistand til måling og identifikation af 
støjkilder. Vi kan ligeledes komme med forslag til produktløsninger med henblik på 
forbedring og udbedring af støjgener, hvilket er til gavn for medarbejdere, kunder og 
brugere af specialkøretøjer og maskiner. Det samme gør sig gældende for 
arbejdslokaler. 
 
Cellofoam er leverandør til producerende virksomheder som Siemens, Stadler, 
Bombardier og Talgo. De har stor erfaring med produkter og løsninger, der effektivt 
mindsker gener omkring støj, kulde, varme, fugt, og som samtidig har en hæmmende 
effekt i tilfælde af brand - jf. den europæiske brandnorm for tog-industrien EN45545.  
 
Produkterne er fremstillet i en række forskellige tekstiler og skumbaserede 
råmaterialer, som kan benyttes til mange forskellige formål. De er 
vibrationsdæmpende, temperaturregulerende og støjisolerende. 
  



  

MANGE TYPEGODKENDTE PRODUKTER TIL 
BANEDANMARKS PROJEKTER 
Banedanmarks foretrukne kabelbrønd er en del af et ACTE RAILs produktprogram. 
Kabelbrønden produceres af vores tyske leverandør Romold. Banedanmark har 
sammen med ACTE RAIL og Romold fremfundet og testet en lang række udvalgte 
brønde til brug for danske baneprojekter. Disse typegodkendte brønde findes nu på 
Banedanmarks leverandørportal. Hos ACTE RAIL sidder vores rådgivere klar til at 
vejlede jer om vores løsninger og produkter, så vi sammen kan finde den optimale 
løsning til jeres projekt.  
 
Vi oplever, at der er stor interesse for vores rådgivning og produkter. Interessen for 
vores modulopbyggede kabelbrønd ROM-BOX® er især stigende. Det samme gør 
sig gældende for de runde og ofte større pumpebrønde fra Romold. 
 
I vores produktkatalog har vi et gennemgående fokus på muligheden for at 
kombinere forskellige produkter til én samlet løsning. Dette kommer blandt andet til 
udtryk i vores unikke Green Trough® kabelrendesystem. Green Trough® er 
fremstillet af 100% genbrugsplast og har markedets suverænt bredeste 
produktprogram. Dette gør det muligt og nemt at kombinere vores brønde, rør og 
kabelrender ud fra de specifikke installationsbehov, der findes på det enkelte projekt.  
 



 

Kontakt ACTE RAIL for yderligere informationer om vores produkter her. Vi tilbyder 
en uforpligtende samtale om, hvordan din virksomhed i et samarbejde med os kan 
opnå merværdi i form af omkostningseffektivitet ved anvendelse af vores 
kvalitetsprodukter. Vores kompetente specialister er klar til at rådgive din virksomhed 
om, hvordan produkterne bedst kan integreres i applikationen og skabe værdi. 
Produkterne er godkendte efter danske standarder og de har lang levetid. 
  

 

  

 

   

Følg os på LinkedIn for flere, spændende nyheder 
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Sales and inquiries 
+ 45 46 900 400 

Monday – Thursday 9-16 
Friday 9 - 15.30 

Subscription 
Edit / Unsubscribe 

Follow us 
LinkedIn 

ACTE A/S 
Vallensbaekvej 41, DK-2605 Broendby, Denmark 

Phone: + 45 46 900 400 Mail: sales@acte.biz 

Websites: acte.biz, acte-rail.biz, acte-iot.biz 
acte-industry.biz and acte-maritime.biz 
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