Säker utrymning
– en tryggare arbetsmiljö

Med vårt mobila, trådlösa brandlarmssystem WES, hjälper vi er att på ett enkelt
sätt skapa en tryggare arbetsplats för era medarbetare, entreprenörer och andra
som vistas på byggarbetsplatsen.

Varje timme utbryter en brand på en svensk
arbetsplats. På en byggarbetsplats är brandriskerna särskilt stora, varför ett brand- och utrymningslarm både är en klok investering och
en livförsäkring; arbetsgivaren är dessutom
skyldig att göra allt för att förhindra bränder.
Securitas mobilt brandlarm – ett mobilt, trådlöst brandlarm – är en flexibel och kostnadseffektiv lösning som enkelt kan skalas upp eller
ner i takt med byggprojektets gång. Det är
givetvis användbart även i andra verksamheter när det behövs en temporär förstärkning av det tekniska brandskyddet: i tillfälliga
konsertlokaler, i anläggningar där det befintliga brandlarmet helt eller delvis är ur funktion
eller när skyddet av andra skäl måste stärkas
under en begränsad period.
Robust, tåligt och trådlöst
WES är ett mobilt, trådlöst brandlarmssystem som är särskilt framtaget för att tåla den
krävande miljön på en byggarbetsplats och
består av:
• basenhet standard
• basenhet med GSM-sändare
• repeater för långa avstånd
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• styrenhet för anslutning av andra
säkerhetssystem, larmsändare etc.
• rökdetektor
• rökdetektor med dammskydd
• värmedetektor
• larmknapp med sirén
• larmknapp med sirén och blixtljus.
Varje detektor och larmknapp har egna identiteter i systemet; vid larm visas de i basenheten och som sms till max sex mottagare.
Antalet detektorer och larmknappar som kan
anslutas till systemet är obegränsat.
Securitas ombesörjer månadskontroller,
kvartalsprov och fullservice av anläggningen
medan den är i drift hos er. I månadsavgiften
ingår skötseln, fullservicen, materiel, installation och uppkoppling till vår larmcentral.
Genom att köpa Securitas mobilt brandlarm
investerar ni i ett brandskydd som anpassas
efter er verksamhet.

