“Som å ha din
egen personlige
brannmann”
The personal protection
system from Surefire

Effektiv brannslokking
UltraGuard har gjennomført branntester ved
BRE Global i England, og er det første mobile
slokkeanlegget som er sertifisert av LPCB til
standarden LPS 1655. Anleggene har allerede
reddet mange liv i Norden og i Storbritannia,
og er anerkjent av brannmyndighetene i
Storbritannia som en utmerket metode for å
tillate den sårbare å opprettholde uavhengighet
ved å kunne bo tryggere hjemme.

The personal protection
system from Surefire

Innovativt vanntåkeanlegg for
personbeskyttelse mot brann
Effektiv brannslokking med en Ultraguard enhet som
opprettholder et trygt miljø.

Avansert vanntåketeknologi utviklet spesielt
for de som er mest utsatt for en brann,
som for eksempel hjemme hos eldre eller
omsorgstrengende. Den er designet for å gi
betryggende beskyttelse til de som er mest
utsatt for brann på grunn av redusert mobilitet
eller psykisk helse.
Utviklingen av den vellykkede og svært
effektive UltraGuard mobile vanntåke
enheten er et resultat av et samarbeid med
brannrådgivere, Britiske brannmyndigheter
og Britisk kommunal helsesektor. Anlegget
aktiveres raskt ved deteksjon av røyk, og de
små vanndråpene kontrollerer brannen og
forhindrer videre antennelse. Ved aktivering
sendes alarmsignal til vakthavende eller til
brannstasjonen.
UltraGuard er ikke et alternativ hvor
myndighetene krever et fast installert
automatisk slokkeanlegg, men et godt
alternativ der et heldekkende automatisk
slokkeanlegg ikke er gjennomførbart på
grunn av budsjettmessige eller arkitektoniske
begrensninger.

Å installere en UltraGuard er
som å ha din egen brannmann
klar 24 timer i døgnet, 7 dager i
uken. Når en brann oppstår, så har
det vist seg at systemet kan være
forskjellen mellom liv og død!

Craig Shawcroft
Crew Manager, Derbyshire
Fire & Rescue Service

Intelligent Design
Rask, effektiv og mobil. En UltraGuard kan
installeres på midlertidig eller permanent
basis uten noen innvirkning på bygningens
beskaffenhet. Et intelligent kontrollpanel
overvåker miljøet og er knyttet til to
røykvarslere, slik at anlegget aktiveres raskt og
begrenser skadeomfanget ved en brann.
UltraGuard kommer standard med en GSM
utringer som kan programmeres til å varsle
opptil fire telefonnumre for trådløs overføring
av aktiveringer til vaktsentral.

Den ødeleggende effekten av brann
uten fordelen av en UltraGuard.

Funksjoner inkluderer;
Fullstendig mobil, plugges direkte i
stikkontakt
36 timers batteri back-up ved
strømbrudd
Intelligent styring via kontrollpanel.
Tidlig branndeteksjon
Forlenger overlevelsenstiden ved brann
Valg av overføring til alarmstasjon.
LPCB sertifisert enhet

Technical Data
Detection: Two Multi Sensor Detectors
Activation Alerts: Wireless Auto Dialler
Discharge Time: 10 Minutes Duration
Fire Suppression Area: 16m2
Fire Control Area: 32m2
Extinguishing Agent: 110 Litres of Water
Installation Time: Up to 3 Hours
Battery Back-Up: 3 Days Standby
Legionella Control: Legionella Treatment included
for Initial Installation

The personal protection
system from Surefire
Surefire har tilbudt et bredt spekter
av alarm- og slokke systemer av høy
brannteknisk kvalitet i over 30 år.
Dette har ført til utvikling av en rekke
innovative brannsloknings løsninger,
inklusiv ULTRAGUARD. Dette mobile
vanntåke brannslokningsanlegget
kommer sterkt anbefalt av brannvesenet
i Storbritannia, hvor det allerede har
reddet mange liv. Prevent Systems AS,
som utvikler selve vanntåkedysen til
ULTRAGUARD, markedsfører nå enheten
til det norske markedet.
Surefire og Prevent Systems har som
mål å imøtekomme kundenes behov for
å beskytte seg mot brann ved å tilby en
kvalitetsløsning, med full opplæring og
teknisk rådgivning.

Surefire
For mer informasjon,
ta kontakt med

Prevent Systems AS
Tel:
612 60909
email:
post@prevent-systems.no
web:
www.prevent-systems.no
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