Alarm och övervakning

BRANDLARM TILL DIN GÅRD
De första minuterna av brandförloppet är viktiga
– brandlarm från Elotec larmar när du fortfarande har möjlighet att ingripa själv.

Kasper (8)
Mamma och pappa skulle köra mig
till en fotbollsmatch i närheten.
Vi hade nästan kommit fram då
pappa fick ett larm på sin mo
biltelefon och vände bilen. Då vi
kom hem så såg vi rök från köks
fönstret, och pappa sprang in
och lyckades släcka elden.
Vi hade visst glömt att blåsa ut
stearinljuset på bordet.

Fördelar med att ha brandlarm från Elotec
Ständigt på vakt hela dygnet – för dig, din familj och er egendom
Marknadsledande teknologi

Lantbruket ställer speciella krav på brandlarms anlägg
ningen. Vi har sedan 1992 levererat våra system till går
dar i hela skandinavien, och det har lagts ner mycket ar
bete för att få alla enheter enkla att montera och att de
har mycket bra skydd mot överspänningar. Många års
erfarenhet och leveranser på över 55 000 aspirations
system visar att Elotec brandlarmssystem är mycket
stabila och driftsäkra.

Skyddar alla hus på gården

Genom att ha en sammankopplad anläggning som täck
er hela gården, så får du alltid larm om en begynnande
brand, oavsett var den startar eller var du befinner dej

Bäst i test

Systemet har visat sina positiva egenskaper genom ett
12 månaders test av flera av leverantörernas utrustnin
gar, anordnat av Finansbranschens Centralförbund i Fin
land.

EN54- och CPD-godkänd

Hela systemet är EN54-certifierat och uppfyller kraven
i byggvarudirektivet.

Rekommenderat av försäkringsbolagen

Flera stora försäkringsbolag i Skandinavien har
rekommenderat Elotecs brandlarmsystem till sina
kunder.

Elotecs brandlarm
Hur fungerar det?

Djurstallet eller det man vill larma, övervakas av en aspirationsdetektor där luft från hela huset sugs in i detek
torn genom rörsystemen och analyseras på brandgaser. Detektionsprincipen ger ett mycket tidigt larm, samtidigt
som oönskade larm elimineras, bland annat genom ett specialfilter. Detta övervakas av en elektronisk filtervakt
som larmar om luftgenomströmningen minskar, långt innan filtret är fullt av damm och smuts.

Rökutveckling
från begynnande
brand.

Luft sugs genom borrade hål i rör- ASPECT analyserar luften på
systemet som löper genom hela brandgaser, och ger larm till cenhuset
tralen när den detekterat rök.

I verkstad och garage finns det ofta naturlig rök och
avgaser, och där använder man värmedetektorer för
att undgå oönskade larm.
Bostadshus och förråd säkras med optiska rökdetek
torer för att ge en snabb detektering.
Centralenheten är specialkonstruerad för lantbruket,
och placeras i bostadshuset eller en annan central
placering. Den är mycket enkel att använda, och ger
exakt besked om var det brinner.
Sirener placeras utvändigt och invändigt för att säkra
att hela gården larmas.
Blixtljus är bra i djurstall och andra lokaler med hög
ljudnivå.
Förmedling av brandlarm – också när du är ute med
traktorn eller befinner dej på annan plats så är du åt
komlig för larm. Larmsändare rekommenderas till alla
anläggningar.

Centralen aktiverar larm med
varning till din telefon.

Anläggningen har upp till 72 timmars batteribackup
vid strömbortfall
Alla komponenter i anläggningen kan sammankopplas
i valfri ordning med 2-tråds inkoppling. Projektering,
driftsättning och slutkontroll skall utföras av auktorise
rad personal.
Trådlös förbindelse mellan bostadshus och andra lar
made byggnader är möjlig. Kompletta trådlösa system
kan också levereras.
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