INTELLIGENTE BRANDVEILIGHEID

WIE DE TOEKOMST VORM WIL GEVEN,
MOET HET VOORTOUW NEMEN.
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WAGNER is een leidende en in de markt toonaangevende onderneming
voor integrale brandveiligheid. Als ervaren aanbieder van complete
systemen bieden wij onze klanten individuele totaaloplossingen, die
door ons, van de advisering via de ontwikkeling van de oplossing tot
aan de inrichting van en zorg voor de installatie worden begeleid. Voor
onze klanten ontwikkelen wij steeds een op de vraag afgestemde, optimale
brandveiligheidsoplossing. Hierbij staat ons altijd slechts één doel voor
ogen: onze klanten te beschermen tegen de gevolgen van een brand.
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Ervaring en pioniersgeest voor innovatieve brandveiligheidssystemen:
Torsten en Werner Wagner
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De onderneming WAGNER werd in 1976 opgericht. Al snel is WAGNER
het adres voor complexe vraagstukken op het gebied van brandveiligheid.
Het streven naar betere brandveiligheidsoplossingen leidt tot de ontwikkeling
van innovatieve rookaanzuigsystemen voor de bewaking van technische
installaties. Door intensief onderzoek komen geleidelijk verdere baanbrekende ontwikkelingen en producten op de markt. Zij vormen de basis
voor de oplossingen, waarmee wij de steeds complexere eisen aan de
brandveiligheid aanpakken. De beveiligingsstandaard, die wij onze klanten
hiermee bieden, is op veel gebieden tot op heden ongeëvenaard.
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OM BRAND TE KUNNEN BEHEERSEN,
MOET MEN HET BEGRIJPEN.
De standaards van morgen komen voort uit hoogwaardige oplossingen van
vandaag. Daarom onderzoeken wij altijd de nieuwste technieken en de
bestaande richtlijnen. Onze eigen onderzoeksactiviteiten en de intensieve
dialoog met hogescholen, verenigingen en onze klanten vormen de basis
voor effectieve en eigentijdse ontwikkelingen. Met professionele engineering stelt WAGNER in de markt nieuwe standaards op en levert u een maxi
mum aan veiligheid. het bewijs voor onze innovatieve kracht en technolo
gische oorsprong ligt in bijna 700 nationale en internationale patenten.
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E E N B R A N D V E I L I G H E I D S O P LO S S I N G
I S PA S P E R F E C T, W A N N E E R D E Z E A L L E
G E VA R E N A F D E K T.

Elk toepassingsgebied heeft een eigen risicoprofiel en vraagt om een individuele risicoanalyse, veiligheidsdefinitie en oplossing. Het begrip brandvei
ligheid reikt veel verder dan alleen de bescherming van gebouwen. Er
staan mensenlevens op het spel! Daarnaast zijn er waardevolle, zelfs onvervangbare goederen en gegevens die moeten worden beschermd tegen
vernietiging door vuur, maar ook tegen blusschade. Bij een brand kunnen
in vele branches zelfs korte bedrijfsonderbrekingen de continuïteit zozeer
beperken, dat het voortbestaan van de onderneming in gevaar komt.
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BRAND KENT GEEN REGELS.
DAAROM ZORGT WAGNER VOOR
BRANDVEILIGHEID MET EEN PLAN.

Brandpreventie

Brandbestrijding

Actief branden voorkomen.

FirExting® blussysteem met

OxyReduct® is de innovatieve

chemische en inerte gassen

weg in de brandveiligheid.

voor speciale toepassingen.

Branddetectie

Gevaren Management

Vroegtijdige branddetectie

Veiligheidstechnologie met

met TITANUS® waarborgt een

VisuLAN® geïntegreerd aan

maximale tijdwinst voor het

sturen, dat betekent absolute

treffen van tegenmaatregelen.

betrouwbaarheid, optimaal comfort en belangrijke voordelen in
noodgevallen.
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Zelfs een smeulbrand kan snel uitgroeien tot een existentieel gevaar. Met
onze oplossingen zorgen wij ervoor, dat het niet zover kan komen.
Want ons systeem treed niet pas in werking met de brand-detectie en
-bestrijding, maar zorgt er, met het VdS-gecertificeerde brandpreventiesysteem OxyReduct® voor, dat een brand zich überhaupt niet kan uitbreiden.
Met het TITANUS®-systeem voor vroegtijdige branddetectie wint u waarde
volle tijd. Wanneer uiteindelijk toch moet worden geblust, biedt FirExting®
u extra veiligheid. Ons risicomanagementsysteem VisuLAN® zorgt voor
een betrouwbaar samenspel tussen alle componenten en kan ook probleem
loos in al bestaande systemen worden geïntegreerd. Vier systemen, een
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Risicoanalyse
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Oplossing

D O O R DAC H T E P R O D U C T E N – M E T D E
K N O W H O W VA N D E I N S TA L L AT E U R .
Als installateur weten wij als geen ander welke eisen de klant aan onze
producten stelt. Onze op zeer individuele eisen afgestemde brandveiligheidsinstallaties bewijzen overal waar brandveiligheid van essentiële betekenis is hun diensten, met de hoogste betrouwbaarheid – wereldwijd.
Deze kennis, samen met de door onze handelspartners verzamelde erva
ringen in het veld, vormt een consequente informatiestroom voor de verdere ontwikkeling van onze producten. Hierdoor kenmerken onze producten
zich door hun technologische voorsprong, eenvoudige installatie en het
onderhoudsvriendelijk en gebruiksvriendelijk ontwerp.
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W I J O N T W E R P E N D E S TA N D A A R D S .
Met innovaties zoals OxyReduct®, het eerste systeem voor actieve brandpreventie met VdS-goedkeuring, heeft WAGNER de markt al belangrijke
impulsen gegeven. Het wekt daarom geen verbazing, dat wij met onze
expertise en knowhow zitting hebben in belangrijke normalisatieinstanties
als: DIN, CEN en ISO. Daarnaast neemt WAGNER actief deel aan de
uitwerking van nationale en internationale richtlijnen, zoals VdS en BSI.
Zo leveren wij niet alleen superieure techniek voor optimale brandveiligheid, maar ook de standaard voor vele normen en richtlijnen, waarvoor
onze oplossingen als voorbeeld gelden.
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M E T O N Z E B R A N D V E I L I G H E I D S O P LO S S I N G E N
BESCHERMEN WIJ OOK HET MILIEU.
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WAGNER kent een lange traditie op het gebied van duurzame klimaat- en
milieubescherming: als eerste Duitse onderneming hebben wij chemische
blusgassen vervangen door natuurlijke gassen uit onze omgevingslucht,
zoals kooldioxide sinds 1987 en stikstof sinds 1994. Chemische blusmiddelen kunnen al bij temperaturen van ca. 480 °C uiteenvallen en andere,
corrosieve en voor mensen gevaarlijke verbindingen aangaan. Deze en
overige kennis wordt toegepast in de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve
producten.

De brandveiligheidsoplossingen van WAGNER worden gekenmerkt door
een milieuvriendelijke productie en zijn uiterst energiezuinig. Zo kon het
vermogen, die de stikstofinstallaties verbruiken voor de productie van
een kubieke meter stikstof, in vergelijk met membraantechniek, binnen
een decennium met bijna 80 % worden verlaagd! Behalve dat de natuurlijke hulpbronnen worden ontzien, konden hierdoor over de gehele
levensduur van de installatie de bedrijfskosten worden verlaagd.

OxyReduct®
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Vestigingsplaa
Europa
België
Denemarken
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittannië
Nederland
Oostenrijk
Polen
Rusland
Zwitserland
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EEN OVERTUIGEND CONCEPT GROEIT UIT
TOT E E N G R O OT S U C C E S . W E R E L D W I J D .
Wij maken de wereld een beetje veiliger: land na land groeit ons distributie- en servicenetwerk gestadig door. Om onze klanten wereldwijd niet
alleen te kunnen voorzien van hoogwaardige brandveiligheidstechnieken,
maar ook van een uitstekende service, hechten wij grote waarde aan de
technische opleiding en scholing van onze medewerkers en handelspartners.
Zo kunnen onze klanten niet alleen vertrouwen op de kwaliteit van onze
producten, maar ook op de kwaliteit van onze adviezen en service –
wereldwijd.

atsen
Azië
Singapore
Amerika
USA

…en wereldwijd met distributieen
handelspartners.
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De hoge kwaliteit van onze brandveilig
heidsoplossingen beschermen u
duurzaam tegen de gevolgen van een
brand

HET WAGNER-PRINCIPE: HOOGSTE
KWALITEIT ZONDER CONSESSIES.
Kwaliteit is voor ons geen verkoopargument, maar een heilig moeten. Door
gebruik te maken van gedefinieerde standaards wordt het hoogst mogelijke
veiligheidsniveau bereikt, waardoor klanten ons al jaren vertrouwen. Alleen
met een betrouwbaar functionerend brandveiligheidsconcept wordt een
gebouw zinvol beveiligd. Natuurlijk zijn wij volgens DIN EN ISO 9001 gecertificeerd en zijn onze systemen VdS gecertificeerd. Alleen bij ons krijgt
u de Duitse kwaliteit, direct van de marktleider.
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COMPLETE BRANDVEILIGHEID VRAAGT
OM COMPLETE SERVICE.
Met WAGNER verlopen niet alleen advisering, projectplanning en installa
tie via een vast adres, maar ook de noodzakelijke aftersales-services. Want
wie zeer complexe brandveiligheidssystemen installeert, moet ook na de
voltooiing van de installatie uitgebreide service bieden. Zo dragen onze
brandveiligheidsoplossingen ertoe bij, dat uw bedrijfsprocessen probleem
loos verlopen en dat uw werkzaamheden, gedurende de gehele levensduur van het desbetreffende object, aanzienlijk veiliger kunnen plaatsvinden.

Bij brandveiligheid gaat het om de details. Daarom

Voor technische afname of onderhoud:

staan onze planners u vanaf het begin bij.

WAGNER biedt de passende service.
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BELEEF BRANDVEILIGHEID UIT DE EERSTE
H A N D – W A G N E R W O R L D S TA AT V O O R U K L A A R .
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Bezoek WAGNER WORLD. Hier tonen wij u de brandveiligheids
oplossingen van de toekomst. In verschillende workshops beleeft u live
waarheidsgetrouwe brandproeven en technische oplossingen voor veeleisende brandveiligheidstaken. Ervaar hoe wij uw onderneming en complexe
processen nog veiliger kunt maken – wij heten u graag welkom!

Actuele evenementen in WAGNER WORLD en overige gegevens treft u
aan op www.wagner-nl.com.

23

WAGNER Nederland B.V.

Computerweg 10

NL-3542 DR Utrecht

Tel. +31 346 5580 10

info@wagner-nl.com

www.wagner-nl.com
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