Altijd overzicht

Digitale Brandmeldpanelen

Digitaal Brandmeldpaneel
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.”

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.
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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.

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.

Brandmeldpaneel on line
Informatie uit de brandmeldcentrale wordt bij brandmeldpanelen vertaald naar
beeld. Hoe handig is het om direct over die informatie of over dat beeld te
beschikken voor de BHV’er, de interne organisatie of de brandweer.
Dit levert tijdwinst op en bevordert de veiligheid.
Dit is mogelijk bij zowel digitale als conventionele panelen en zelfs in situaties
waar helemaal geen paneel aanwezig is.
Interesse in data of beeld? Bel Pneuman voor de mogelijkheden.
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Curve van ellende
Hoe eerder de locatie van een brand bekend
is, hoe makkelijker dit nog door de interne
organisatie is te blussen.

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

Pneuman, altijd overzicht
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.
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