Onze klanten nemen het woord!
Alarmering van bedrijfsbrandweer en BHV
op grote industriële complexen.
Op (grote) industriële complexen moet bedrijfsbrandweer, BHV en EHBO snel
gealarmeerd worden. Dat geeft bedrijven de mogelijkheid om kleine incidenten direct
te kunnen beheersen. Want een klein incident of uitval van machine kan al snel
verstrekkende gevolgen hebben.

eorpo ,snoofotrop
Speciaal voor deze vraagstukken biedt Firecom zeer betrouwbare apparatuur met
een groot bereik. De alarmering geschiedt binnen 2 seconden, via uw eigen netwerk.
De apparatuur werkt autonoom en maakt geen gebruik van computerservers.
De bedienpost voor uw personeel bestaat uit een fysiek toetsenbord bij de receptie, maar
alarmering is ook mogelijk vanaf elke PC of zelfs met behulp van een smartphone. Hiervoor
breiden we uw systeem met een webinterface uit. Dit biedt ongekende flexibiliteit. Via de
interface is het mogelijk om vooraf een paar incidenten of scenario’s in te vullen. Zodoende
is tijdens een calamiteit de bedrijfsbrandweer of BHV direct en adequaat gealarmeerd.
Met het alarmeringssysteem kunt u niet alleen draadloze alarmontvangers aansturen,
maar ook lichtkranten in de kazerne. En zelfs slagbomen en verkeerspalen.
Dit voor optimale informatievoorziening en doorstroming. Het volledige systeem
draait op het elektriciteitsnet (230 Volt). Bij uitval schakelt het automatisch en zonder
haperen over op noodstroom.
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Alarmering kan zowel voor groepen als per persoon/functie plaatsvinden.
Hiervoor heeft Firecom een uitgebreid assortiment robuuste water- en stofdichte
alarmontvangers. Voor gebruik in een ATEX-omgeving zijn er explosievrije
alarmontvangers. (Staf)medewerkers die geen alarmontvanger bij zich (willen) dragen,
kunnen via SMS gealarmeerd worden. Automatische koppeling met uw brandmeldcentrale
-waarna een directe weergave van de locatie volgt- is mogelijk. Daardoor is de incidentlocatie in combinatie met een lichtkrant in de kazerne voor iedereen direct duidelijk.
Alarmontvangers voor bedrijfsbrandweer
Voor bedrijfsbrandweerkorpsen welke gealarmeerd
worden via het landelijke P2000 netwerk, heeft Firecom
robuuste (water en stofdichte) alarmontvangers. Deze
kunnen volledig naar wens geprogrammeerd worden,
zijn oplaadbaar en CTK gekeurd.
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