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ANLÆG FOR TRYGHED

Vores hverdag handler
om at tænke nyt,

og sådan skaber vi de produkter,
der gør, at du altid kan føle dig tryg.
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Inden for brandsikring kan vi levere automatiske brand
alarmerings systemer (ABA), automatiske rum sluknings systemer 
(ARS) og automatiske lyd og talevarslingssystemer (AVA). Inden 
for sikringssystemer kan vi levere kaldeanlæg, tryghedsalarmer 
og overfaldsanlæg.

Autronica Fire and Security Danmark installerer systemer i 
mange forskellige applikationer, hvor der er behov for og krav 
om brandsikring og sikringssystemer. Vi har i dag over 5.000 
systemer i drift, installeret i et bredt markedssegment, som 
spænder fra børnehaver, plejehjem og hospitaler til kraftværker, 
marine og offshore installationer.

Autronica Fire and Security Danmark repræsenterer innovation 
og god service, som afspejles i hele vores værdikæde – lige 
fra produkter, teknisk support, projektledelse og service til 

uddanelse og træning i vores samlede produktprogram. Vi 
betragter vores kunder som partnere; vores mål er, at kunden får 
den bedste tekniske og mest kosteffektive løsning, der møder det 
specifikke behov.

Autronica Fire and Security Danmark er en del af Autronica 
Group, som ejes af United Technologies Corporation (UTC) og 
har derfor adgang til en worldwide teknisk og finansiel styrke, 
der gør det muligt at løfte enhver opgave inden for brandsikring 
og sikringssystemer.

Vores filosofi er klar – vi værner om liv, miljø og værdier.

VI VÆRNER OM LIV, MILJØ OG VÆRDIER

Mere end 100 års erfaring 
inden for brandsikring og 

sikringsystemer

Vores mål er, at kunden får 
den bedste tekniske og mest 
kosteffektive løsning.
Pål Ottesen

“
Med mere end 100 års erfaring er Autronica Fire and Security Danmark en af landets
førende leverandører inden for brandsikring og sikringssystemer.

Pål Ottesen
Sales and Marketing Director 
Scandinavia 
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Flere elementer indgår i det endelige valg af et slukningssystem: 
typen af brand, valg af slukningsmiddel, som er vitalt for hurtig og 
effektiv slukning, hvordan slukningsmidlet skal distribueres samt 
mængden af slukningsmiddel. Viden og kompetence til korrekt 
og optimalt løsningsdesign er én af Autronica Fire and Security 
Danmarks spidskompetencer.

Selv en ganske lille brand kan lukke en hel virksomhed i lang tid – 
i værste fald for altid. Ingen forsikring kan kompensere for tabet af 
kunder, data og erfaringsgrundlag indsamlet gennem mange år. 
 
De specifikke risikofaktorer, der findes i alle brancher, er netop 
dem, vi har stor erfaring i at identificere. Vi er eksperter i at give 

 
 
forslag til, hvordan risikoen kan elimineres, eller hvordan   
skaden i  det mindste kan begrænses. Vores mål er altid at finde en 
løsning, der kan beskytte virksomheden, så den fortsatte drift er 
sikret, hvis uheldet er ude. 

Autronica Fire and Security Danmarks brede produktsorti
ment inden for stationære brandslukningssystemer, sætter os i 
stand til at opfylde de fleste behov for effektiv slukning af en be 
gyndende brand i f.eks. telekommunikationsudstyr, serverum, 
arkivrum, kontrolrum, krydsfeltrum, maskinrum, offshore instal
lationer, produktionstekniske anlæg mm. 

Brandslukningssystemer

DEN RIGTIGE LØSNING KRÆVER VIDEN OG 
KOMPETENCER

Brandalarm og varslingssystemer

En effektiv brandalarm overvåger liv og 
værdier, men hvem overvåger, at brand 
alarmen virker? Det gør den da selv! Vores 
avancerede brandalarmsystemer kontrol
lerer hver dag selv alle detektorer, tilslut
tede enheder og kabler – fra detektorkam
mer til alarmudgang – og sikrer dermed 
korrekt detektering 24 timer i døgnet. 
Vores brandalarmsystemer er designet, så 
de er enkle at bruge og nemme at forstå. 
Besked om alarm gives med identifikation 
af nøjagtigt alarmsted og tydelig tekst – 
også i mørke.

Systemet kan udbygges med grafisk 
visning på pc, så man f.eks. kan følge 
udviklingen af en brand ved farveforan
dringer fra rum til rum.

Alarmen kan også kobles sammen med 
mange typer sluknings og talebaserede 
varslingssystemer, så der hurtigt og præ
cist kan informeres om, hvad der skal 
gøres. Det skaber tryghed i forvirringen, 
når både de ydre og indre alarmklokker 
lyder, og det kan være fatalt at begå fejl.

I en nødsituation skal publikum ikke 
bare kunne høre en alarm  men også 
forstå betydningen af den. Autronica 
Fire and Security Danmarks automatiske 
talevarslingssystemer informerer pub
likum via højttalere om, hvilken slags 
nødsituation det er, hvor der er en nød 
situation, og hvad de skal gøre. En behage
lig, men samtidig myndig stemme  som 
er enten forud indspillet eller om nødven
digt meddeles direkte  giver publikum 
klare og entydige meddelelser. 

SIKKERHED I VERDENSKLASSE

De specifikke 
risikofaktorer, 

der findes i alle 
brancher, er  

netop dem, vi 
har stor erfaring 
i at identificere.
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AutroMaster ISEMS er et integreret præsentationssystem for
styring og overvågning af Autronica interaktive brand   
alarmsystemer og et bredt spekter af andre systemer. 
Præsentationssystemet sørger for, at du har kontrol i nødsitua
tioner – det er enkelt at bruge, giver fuldt overblik og sparer vær
difuld tid, når hvert sekund tæller. 

AutroMaster ISEMS kan fungere i et synkroniseret netværk, 
og styringen af overvågede områder og undersystemer er 

Integreret styrings og overvågningssystem

 v Sparer tid, når du har 
mest behov

 v Fuldt overblik
 v Enkelt at bruge
 v Kompatibilitet
 v Giver dig fuld kontrol

GIVER DIG FuLD KONTROL
ubegrænset. AutroMaster ISEMS benytter farvegrafik til visning 
af systemhændelser, røg/varmeudvikling, og giver detaljeret 
information, således at nødvendige handlinger hurtigt og effek
tivt kan iværksættes. 

Det overvågede område kan vises som en planoversigt af 
bygninger og omkringliggende områder, og navigation i det 
overvågede område foretages nemt via navigationsknapper og 
brugen af   zoom. 

AutroMaster har også mulighed for at vise kundespecifik information i det overvågede 
område, f.eks. strøm og vandforsyning, sprinkleranlæg, nødlys, flugtveje, branddøre 
eller andre objekter, som kan være relevante, hvis der opstår en nødsituation. Disse 
lag kan slås fra/til for at forenkle visningen og kun få præsenteret absolut nødvendig 
information.
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Vi værner om 
liv, miljø og 

værdier

Hjælp tilkaldes ved 
tryk på en knap

Mange mennesker er bekymrede over at 
blive afhængige af andres hjælp enten pga.
alderdom, sygdom eller mistet førlighed. 
De fleste vil nok foretrække at blive i 
eget hjem længst muligt, og dermed 
bliver det afgørende at have et pålide
ligt omsorgssystem, så det er muligt 
at tilkalde hjælp på alle tidspunkter af  
døgnet. Et sådant system har Autronica 
Fire and Security Danmark, og det skal blot 
tilsluttes telefon og stikkontakt. Hjælp 
kaldes ved tryk på en knap, og der er også 
mulighed for tovejssamtale.

Autronica Fire and Security Danmarks 
avancerede caresystemer er udviklet 
til plejehjem, ældreboliger og private 
boliger, hvor det er nødvendigt at lægge 
hovedansvaret for beboernes tryghed i 
andres hænder. Systemerne kan kalde 
kommunens vagtcentral, plejepersonalets 
mobil eller trådløse telefon eller en anden 

vagtcentral – og programmeringen fore
går enten på stedet eller fra vagtcentralen 
over telefonen.

De nyeste caresystemer er pcbaserede 
og kan opbygges meget fleksibelt. F.eks. 
kan man registrere alle hændelser med 
angivelse af kaldetype, navn, lokation og 
hvem, der afstiller kaldet. Systemerne kan 
også programmeres til at modtage alarm 
og position på en beboer, der forlader en 
bygning utilsigtet. Det giver god sikkerhed 
for beboerne, uden at de direkte overvåges.

Systemerne kan også bruges som mo 
derne, trådløse overfaldssystemer af per
soner, der bliver truet eller er i fare for at 
blive overfaldet. Den trådløse sender kan 
bæres på håndleddet eller f.eks. placeres 
under skrivebordet, så der hurtigt kan til
kaldes hjælp.

Caresystemer

NåR TRYGHEDEN ER I ANDRES HÆNDER



10 11

Vi værner om liv, miljø og værdier
www.autronicafire.com

Sådan skaber vi de produkter, der gør, at du altid kan føle dig tryg.

For mere end 50 år siden designede vi det første automatiske brandalarmeringssystem. 
Siden har vi videreudviklet systemet – og vi skaber stadig nye revolutioner. Målet er altid, 
at du skal kunne føle dig tryg.

Vi ved, at vi leverer nogle af markedets bedste produkter, men vi ved også, at selv de aller
bedste produkter kan blive endnu bedre. Kun sådan kan vi med stolthed sige, at vi værner 
om liv, miljø og værdier.

Vores hverdag handler om at tænke nyt
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Autronica Fire and Security A/S  
DENMARK 

Industriholmen 1719, DK2650 Hvidovre
Phone: +45 36 86 96 00   |   Email: info@autronicafire.dk   |   www.autronicafire.dk

Århus +45 36 86 96 00 
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Autronica Fire and Security AS er en ledende innovator, producent og leverandør af brandsikkerhedsudstyr og 
maritime måleinstrumenter. 

Vores produkter sørger for brandsikkerheden på land, til søs samt på det petrokemiske marked og olie og gas
markedet.

Vores selskab er ejet af United Technologies Corporation (UTC) og har over 500 medarbejdere, som varetager 
hele processen fra ide, udvikling og produktion til service og markedsføring af produkterne.

Vi er et internationalt selskab med kontorer over hele verden og med hovedkontoret solidt placeret i Norges 
teknologihovedstad Trondheim.


