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Altid oversigt



Multifunktionel
For det første kan skærmen bruges til andre formål, såsom præsentationer eller intern 
information. Hvis der dog opdages en brand et eller andet sted, tændes skærmen med 
det samme af brandalarmeringsanlægget. Den viser straks hvor branden er detekteret. 
Eventuelle særlige ønsker fra brugeren kan også tages i betragtning.
.

Et digitalt brandmandspanel giver klare oplysninger til 
brandvæsenet, udbyder af vagttjenester, facilitetschef og slutbruger 
i tilfælde af en brandalarm. Det giver et indblik i, hvordan man 
handler passende i tilfælde af en ulykke. Pneuman leverer et 
pålideligt og certificerbart panel. Skærmen ligner en konventionel 
panel, men udseendet kan være bedragende. Panelet er udstyret 
med de nyeste internetteknologier og kan forbindes til ethvert ABA, 
AVA, eller ATA (OTV) anlæg.

'Denne nye teknologi vil give 
et stadigt stigende bidrag til 
sikkerheden.'

Den Haag Letbane (NL)

Digital Brandmandspanel



Pålidelig
Det digitale brandmandspanel består af en touchskærm med en 
slagfast skærm og en embedded PC i industriel kvalitet uden 
roterende dele.
Forbindelsen til brandalarmeringsanlægget opnås ved brug af en 
seriel forbindelse.

Bestseller Aarhus (DK)

Fleksibel
Panelet kan let tilpasses til tekniske- eller 
bygningsændringer.

Yderligere muligheder
Det er muligt at indikere flugt- og indsats-
veje, slukke og tænde brandsikringsanlæg, 
opsamlingssteder, opbevaring af farlige 
stoffer samt forholdsordre.
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Oplysninger fra brandmandspanelet er oversat til billeder. Hvor nyttigt er det 
at have øjeblikkelig adgang til disse oplysninger eller billeder for 
vagtselskabet, den interne organisation eller brandvæsenet.
Dette sparer tid og fremmer sikkerhed. Dette er muligt med både digitale og 
konventionelle paneler og endda i situationer, hvor der ikke er noget panel 
overhovedet. Er du interesseret i data eller billeder? 
Tag kontakt med os for mulighederne.

Binckhorst Rosmalen, 
(NL)

Brandmandspanel online

Falsk alarm?
Ser det ud til at være et falsk alarm? Derefter 
kan brandvæsenet informeres umiddelbart 
efter vedtagelse.

Elendighedskurve
Jo tidligere placeringen af en brand kendes, 
jo lettere er det at slukke den gennem den 
interne organisation.

Eget ansvar

Borger er ikke i stand til at 
handle; Brandvæsenet

Store sociale interesser; 
Kriser og katastrofehjælp



Pneuman, altid oversigt !

Pneuman BV
Morseweg 73, 1131 PH Volendam
Netherlands

Brandmandspanel.dk
+31(0)657250451
info@brandmandspanel.dk
www.brandmandspanel.dk

Dahlkamp Engineering Services designer og Pneuman fremstiller en 
lang række konventionelle og digitale kontrolpaneler. Et Pneuman-panel 
genkendes let af dets klare display, enkle betjeningselementer, 
uforglemmelig tilstand og perfekt betjening. De 30.000 
brandmandspaneler, som vi leverede i løbet af de sidste tredive år, alle 
med ensartet høj kvalitet, har gjort Pneuman positionen som 
markedsleder.

Mennesker, der vælger Pneuman og Dahlkamp Engineering Services, 
vælger en autoritet og en ekspert på området.


