SPØRG OS OM BRANDSIKKERHED
SIKKERHEDSTEKNIK INDEN FOR
BYGGE- OG EJENDOMSSEKTOREN

DER ER MANGE VEJE AT GÅ.
HVOR BEGYNDER
DIN REJSE?

Brugervenlighed er vigtigt for Consilium
– du skal kunne bruge systemet uden at være
nødt til at nærlæse manualen hver gang
Jonas Edén
Produktchef, Consilium Building Safety AB

Når du vælger Consilium, får du adgang til oceaner af viden.
Vi forsyner bygge- og ejendomssektoren med systemer til
brand- og gasdetektion, som er udviklet til at opfylde strenge
krav. Spørg os om brandsikkerhed – vi er her for at hjælpe dig.
HJÆLP FRA START TIL SLUT
Vi hjælper dig i hele systemets levetid
– fra udformning og installation til
uddannelse og vedligeholdelse.

ENKEL INSTALLATION
OG INTEGRATION
Vores modulopbyggede system er nemt
at lære at bruge og enkelt at udvide.

RISIKO- OG
SIKKERHEDSHÅNDTERING
Vi sikrer, at dine systemer til brandog gasdetektion fungerer, hvis uheldet
skulle være ude.

SIKKERHED FOR
MEDARBEJDERE OG LEJERE
Når menneskers liv står på spil, er der
ikke plads til at gå på kompromis.

Branddetektion

OPVÆKSTEN KAN
VÆRE EN SVÆR TID.
MEN DEN FASE HAR
VI FOR LÆNGST
LAGT BAG OS.

100+
ÅRS ERFARING

Gasdetektion
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INSTALLATIONER
Consilium har leveret 75.000 systemer til brandog gasdetektion til kunder over hele verden i flere
forskellige sektorer: Olie og gas, transport, byggeri
og ejendomme samt den maritime sektor. Vores
rejse begyndte i 1912 og har altid været præget
af innovation. To vigtige milepæle i vores historie
er årene 1959 og 1967, hvor vi lancerede vores
systemer til henholdsvis gas- og branddetektion.
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Hjælp fra start til slut

Risiko- og sikkerhedshåndtering | Hjælp fra start til slut

INTERAKTION SOM REDDER LIV.
ET SPØRGSMÅL OM TILLID.
I en nødsituation er tillid altafgørende. Redning af liv gennem interaktion
handler om at få mennesker og systemer til at spille sammen på en
måde, som skaber tryghed for de mennesker, der er på arbejde, i skole
og i deres eget hjem. Hver dag, hele året. Vi sørger for, at du får de
rigtige produkter leveret til tiden til dit projekt.

HOTELLER

NÅR DINE
BEDSTE VENNER
BLIVER DINE
VÆRSTE FJENDER.
Batterier og mobilopladere, tablets og
computere er fast inventar i vores hverdag,
men de udgør også en brandrisiko. For ikke at
tale om levende lys og brændeovne. Derfor er
det vigtigt at have et system, som omgående
detekterer røggasser og varme,
hvis uheldet skulle være ude.

KRAFTVÆRKER

Potentiel brandfare
Potentiel brandfare

Potentiel brandfare

OFFENTLIGE
MILJØER
LAGERLOKALER

INDUSTRI

SKOLER

HOSPITALER

STADIONER

FLERE END

20.000

I 1972 leverede vi vores første branddetektionssystem til bygge- og ejendomssektoren. I dag
anvendes vores system i mange tusinde bygninger
i Nordeuropa.

EN NÆR RELATION
TIL KUNDEN
ER EN DEL AF
VORES DNA.
I bygge- og ejendomssektoren er det
vigtigt at have adgang til hurtig service
og support leveret af personer, der taler
dit sprog og kender de lokale forhold.
Vi har certificerede teknikere
i Sverige, Norge, Danmark, Finland,
Irland og Tyskland.

BYGNINGER STÅR UNDER

CONSILIUMS BESKYTTELSE
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Enkel installation og integration

Risiko- og sikkerhedshåndtering | Sikkerhed for medarbejdere og lejere

ÉT SYSTEM AT LÆRE AT BRUGE.
ÉT SYSTEM AT ARBEJDE I.
Consilium Common Platform er navnet på den tekniske platform, som er
grundlaget for alle vores applikationer og integrationen med andre systemer.
Én fælles platform til alle områder gør hverdagen enklere, uanset om det drejer
sig om design og installation eller uddannelse og vedligeholdelse. Platformen er
udviklet af Consilium og giver dig fuld kontrol over alle vigtige funktioner.

EN FLEKSIBEL PLATFORM,
SOM GIVER DIG VALGFRIHED.
Consilium Common Platform er modulopbygget. Vælg de produkter,
du har brug for i dag, og tilføj dem, du har brug for i morgen. Det er
også enkelt at integrere med eksterne systemer, for eksempel inden
for ejendomsautomation eller grafik, da der kan udvikles moduler til
specifikke opgaver.

UNDGÅ AFBRYDELSER

VORES DRIVKRAFT ER
AT TAGE SIKKERHED ALVORLIGT.
Vores systemer beskytter liv, ejendom og
miljø. At etablere og opretholde en høj grad af
sikkerhed i private og offentlige bygninger kræver
både stor teknisk kompetence og omfattende
viden om bygningsteknik. Du kan trygt stole
på, at vi finder de helt rigtige produkter til
dine behov, og at dine medarbejdere får den
oplæring, som de har brug for. Desuden er vores
systemer meget brugervenlige.

BRANDDETEKTION
Røg, varme, flamme

GASDETEKTION
Prøvetagning, punktdetektering

OPGRADER UNDER DRIFT

DU HAR KUN BRUG FOR ÉN DETEKTOR.
DEN BEDSTE.
SensEye™ er en alsidig branddetektor, som opdager både sort og
hvid røg i alle former for miljøer og situationer. Dermed er det
den eneste detektor, du har brug for, hvilket gør valget enkelt og
dit reservedelslager nemmere at administrere. SensEye er nem at
montere og kan konfigureres direkte fra centralenheden.
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Vi tilbyder et sikkert system,
som er intuitivt og enkelt at bruge.
Martin Lagerstedt
Key Account Manager, Consilium Building Safety AB

7

© Consilium Building Safety AB 2017

Consilium er en international aktør, som udvikler sikkerhedsteknik til
en bred vifte af sektorer: Olie og gas, transport, byggeri og ejendomme
samt den maritime sektor. Vi er motiveret af mere og andet end vores
produkter – vi værner om forældres, søskendes, venners og kollegers liv.
Vi er repræsenteret i mere end 55 lande i alle tidszoner.
Consilium er altid lige i nærheden.
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TIL ALLE SITUATIONER,
HVOR SIKKERHEDEN SKAL
VÆRE I ORDEN

