BRANDALARMERING TIL DIN GÅRD
De første minutter af et brandforløb er kritiske

- brandvarslingsudstyr fra Elotec, varsler mens du stadig har mulighed for at handle selv.

Kasper (8)

Mor og far skulle køre mig til
fodboldkamp i en nabo by. Vi var
næsten fremme, da min far fik
en alarm på sin telefon, så han
fik travlt med at vende bilen.
Da vi kom hjem, så vi røgen
komme ud gennem vinduet
og min far skyndte sig ind, og fik
ilden slukket. Vi havde glemt at
puste lysene, på bordet, ud.

Fordele ved brandvarslingsudstyr fra Elotec.
På vagt hele døgnet – for dig og din familie
Markedsledende teknologi

Landbruget stiller specielle krav til brandvarslingsanlæg.
Vi har siden 1992 leveret vores systemer til gårdejere i
hele Skandinavien, og der er lagt stor vægt på at alle
enheder er enkle at montere og at de er godt beskyttet
mod overspændinger. Mange års erfaring og leverance
af over 50.000 aspirations systemer, underbygger at
Elotec brandvarslingssystemer, er meget stabile og
driftssikre

Dækker alle gårdens bygninger.

Ved at have et sammenkoblet anlæg som dækker hele
gården, får du altid besked om en begyndende brand,
hvor den er startet uanset hvor du befinder dig.

EN54- og CPD-godkent

Hele systemet er EN54 - certificeret og opfylder kravene
i det europæiske byggevareforordning.

Anbefales af forsikringsselskaber

Flere store forsikringsselskaber i Skandinavien, har
udtalt at de kun vil anbefale Elotec brandalarmsystemer
til deres kunder.

Nem vedligeholdelse
Med Aspect Tool Lite app kan du se driftsinformation.

Elotec Brandvarsling
Hvordan virker det?

Driftsbygningen overvåges af aspirationsdetektorer, hvor luft fra hele bygningen suges ind i detektorerne
gennem rørstrenge og analyseres for brandgasser. Detektionsprincippet giver tidlig varsling, samtidig med at
uønskede alarmer elimineres – blandt andet igennem brug af specialfiltre. Disse overvåges af en elektronisk
filtervagt, som varsler om reduceret luftgennemstrømning længe før filteret er tæt af støv og skidt.

Røgudvikling fra Luft suges ind gennem huller ASPECT analyserer luften for
begyndende brand i rørstrengen som monteres i brandgasser og giver alarm til
bygningen.
centralen ved detekteret røg.

Værksted og garage hvor det ofte kan opstå naturlig
røg og udstødningsos, sikres med Aspect eller
varmedetektorer for at undgå uønskede alarmer.
Beboelseshuse sikres med optiske røgdetektorer for
at give en hurtig detektion.
Centralenheden er special konstrueret for landbruget, og placeres i beboelseshus/ personalerum.
Den er meget enkel at betjene og giver nøjagtig besked
om, hvor det brænder med tale og lys
Sirener placeres udvendig og indvendig for at sikre at
hele gården varsles. Blitzlampe, der varsler med lys, er
nyttig på steder med dyr og støjende omgivelser.
Fjernmelding af brand – også når du er ude med traktoren eller befinder dig andre steder. Telefonudringer/
alarmsender anbefales til alle anlæg.
Anlægget har op til 72 timer sikker drift ved strømudfald.

Centralen aktiverer varsling med
SMS og tale til din mobiltelefon.

Alle komponenterne i anlægget kan sammenkobles
i valgfri rækkefølge og dette sker med kun to tråde.
Projektering, idriftssættelse og slutkontrol skal
gennemføres af autoriseret forhandler.
Trådløs forbindelse mellem beboelse og driftsbygninger er tilgængelig. Komplette trådløse systemer kan
også leveres.
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