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Pneuman, altijd overzicht.
Pneuman ontwerpt en fabriceert dagelijks uiteenlopende bedienings-  

en besturingspanelen. Een ‘Pneuman-paneel’ herkent u vooral aan zijn  

overzichtelijke weergave, eenvoudige bediening, onverwoestbare conditie  

en feilloze werking. De 25.000 brandmeldpanelen die over de afgelopen  

30 jaar met constante hoogwaardige kwaliteit geleverd zijn, hebben  

Pneuman de status van marktleider opgeleverd. Kijk voor meer informatie  

op www.pneuman.nl

5502955

Pneuman BV

Postbus 47, 1130 AA Volendam

Morseweg 73, 1131 PH Volendam

(0031) 299 411 350

info@pneuman.nl

www.pneuman.nl



Digitaal Centraal  
Besturingspaneel

 Klimaat
Koeling, verwarming en energiemeting kan  
uitgelezen en gestuurd worden door het centrale 
bedienpaneel. Elk systeem is koppelbaar.

 Zonwering
Zonwering sturen per gevel of blokkeren met een 
glazenwasschakeling? Het kan met een code vanaf 
het bedienpaneel, uw PC, smartphone, etc.

 Besparen
Automatisch schakelen, daglichtregulatie, het 
bijhouden van branduren en overige slimme 
schakelingen helpen u te besparen op onderhoud.

 Timers
Aansturen van toeters en bellen, zomer- en win-
tertijd, dag- en nachtregeling en overwerk? Het 
scherm biedt mogelijkheden tot automatisering. 
Ook handmatige instellingen blijven mogelijk. 

 Deurbediening
Elektrische deuren van elk merk kunnen bediend 
of overbrugd worden vanaf een centrale plaats.

 Toegangscontrole
Integratie van toegangscontrolesystemen 
maakt uw installatie nog efficiënter.

 Verlichting
Het touchscreen levert u het bedieningsgemak  
om de verlichting in het hele gebouw met één 
vingertip te beheren. Pneumans DIT kan met elk 
verlichtingssysteem communiceren. 

 Alarm en storingen
Alarm- en storingssignalen vanuit het gebouw of 
meldingen van mensen (MIVA) worden gesigna-
leerd op het paneel. Dat biedt u direct overzicht 
bij elk klein of groot incident. 

Het digitale besturingsysteem van Pneuman (DIT) maakt van elk  

gebouw een slim gebouw door intelligente toepassingen aan uw  

installatie(s) te koppelen. Dat levert een substantiële besparing op bij  

exploitatie, gebruik en onderhoud. WEB technologie maakt centraal  

controleren, signaleren en besturen mogelijk. Pneuman zorgt voor overzicht 

en bedieningsgemak. Het systeem wordt compleet geprogrammeerd  

geleverd inclusief digitaal bedieningspaneel, server en schakelmodules.

»Benieuwd naar de besparing 

die DIT op kan leveren voor uw 

gebouw of installatie? Neem 

contact op met Pneuman.




