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Altijd overzicht



Advies
We adviseren u graag over de beste, fraaiste en meest voordelige oplossing in uw specifieke 
situatie. We leveren al onze panelen getest af met systeemprinten van alle voorkomende 
fabricaten. Onder andere Aritech, Ascom, Bosch, Chubb, Drager, Esser, Hertek, Honeywell, Labor
Straus, Notifier, Morley, Protec, Siemens, Schrack, Bemac en Tyco. 

Onze brandmeld- en ontruimingspanelen voldoen aan alle eisen en normen 
zoals die zijn beschreven en door keuringsinstanties worden verlangd.  De 
constante, hoogwaardige kwaliteit van alle geleverde producten en diensten 
hebben Pneuman de status van marktleider opgeleverd.  Onze 
brandmeldpanelen laten zich op elke gewenste manier integreren, ongeacht 
het type brandmeldinstallatie. Opbouw, inbouw, vandaalbestendig, 
buitenopstelling, zegt u het maar.
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Brandmeldpanelen



Duidelijkheid
Het duidelijk weergeven van alle brandzones is het belangrijkste bij het paneelontwerp. Dat doen 
we door slim gebruik te maken van kleuren. Uiteraard houden we ook rekening met de wensen 
van de gebruiker. Die moet het ook mooi vinden en het moet passen in de omgeving.

Cultuurcentrum PX Volendam

Maatwerk
Voor panelen van klein tot groot zijn wij graag het betrokken aanspreekpunt. Pneuman biedt 
de zekerheid dat een paneel voldoet aan alle verwachtingen. We zijn groot geworden door 
een betrouwbaar en consequent leverings- en prijs-beleid. Met modulaire oplossingen is elk 
paneel te fabriceren, ook voor specials draaien we onze hand niet om.



Multifunctioneel
In eerste instantie kan het beeldscherm gebruikt worden voor andere doeleinden zoals 
foto- en filmweergave of interne informatieverstrekking. Wordt er een brandalarm 
gedetecteerd, dan wordt het scherm onmiddellijk ingeschakeld door de 
brandmeldcentrale. Er wordt dan direct getoond waar de brand zich bevindt, zoals 
verlangd wordt volgens NEN2535.

Een digitaal brandmeldpaneel geeft bij alarm direct duidelijke informatie 
aan brandweer, BHV’er, facilitair manager en eindgebruiker. Hiermee 
wordt inzicht gegeven hoe bij een calamiteit adequaat te handelen.
Pneuman levert een betrouwbaar en te certificeren paneel. Het beeld 
lijkt op dat van een conventioneel paneel maar laat u niet misleiden, het 
paneel is uitgerust met de nieuwste internettechnologie en te koppelen 
aan elk merk brandmeldcentrale.

“Deze nieuwe technologie zal 
steeds meer bijdragen aan 
veiligheid.”

OV Terminal Den Haag

Digitaal Brandmeldpaneel



Betrouwbaar
Het digitale brandmeldpaneel bestaat uit een touchscreen met slagvast scherm en een embedded PC van industriële 
kwaliteit zonder bewegende onderdelen. 
Voor de koppeling met het brandmeldsysteem wordt gebruik gemaakt van een seriële verbinding met de 
brandmeldcentrale.
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Flexibel
Het paneel kan eenvoudig worden 
aangepast aan bouwkundige 
veranderingen. 

Extra mogelijkheden
Aangeven van vluchtroutes, blusleidingen, 
verzamelplaatsen, windrichting en opslag 
van gevaarlijke stoffen behoren tot de vele 
mogelijkheden.



Informatie uit de brandmeldcentrale wordt vertaald naar beeld. Dat beeld 
kunnen we in een cloudomgeving benaderbaar maken voor BHV’er, de interne 
organisatie of de brandweer via smartphone of tablet.
Dit is mogelijk bij zowel digitale als conventionele panelen en zelfs in situaties 
waar helemaal geen paneel aanwezig is.

Bel Pneuman voor de mogelijkheden.

Binckhorst Rosmalen

Brandmeldpaneel on line

Loze melding?
Blijkt het een loze melding? Dan kan direct 
de brandweer geïnformeerd worden. 

Curve van ellende
Hoe eerder de locatie van een brand bekend 
is, hoe makkelijker dit nog door de interne 
organisatie is te blussen.
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Pneuman is opgericht op 3 April 1967. Snelle rekenaars zien het direct er 
worden al ruim al 50 jaar prachtige maatwerkoplossingen gecreëerd in een  
grote variëteit, zowel conventioneel als digitaal. Een ‘Pneuman-paneel’ 
herkent u vooral aan zijn overzichtelijke weergave, eenvoudige bediening, 
onverwoestbare conditie en feilloze werking. Er zijn alleen al ruim 30.000 
brandmeldpanelen geleverd.
Wie kiest voor Pneuman kiest voor een autoriteit met verstand van zaken, 
zonder arrogant te zijn.


