V i r u s g e va a r u i t g e b a n n e n ,
m a a r b r a n d g e va a r m i s k e n d ,
gegevens verbrand.

B r a n d v e i l i g h e i d s 
oplossingen
v o o r C I S e n I T.

A lt i j d b e s c h i k b a a r .
En uw brandveiligheid?
Helaas vertraagd.

Al bij een uitval van slechts enkele seconden wordt de beschikbaarheid van
een IT-centrum sterk begrensd. Wanneer de uitvaltijd in de minuten loopt, staat
vaak nog slechts het voortbestaan op het spel.
Bij de uitval van serversystemen draait het niet alleen om een korte
bedrijfsonderbreking. Veel ernstiger is de imagoschade van de betreffende onderneming en het omzetverlies, dat kan leiden tot het verlies
van de marktpositie of kan zelfs het voortbestaan van de onderneming
bedreigen. Want van IT-centra wordt verwacht dat ze 365 dagen per
jaar, 7 dagen per week beschikbaar zijn. Zo wordt de ingebruikname
van integrale brandveiligheidsconcepten steeds meer een beslissend
criterium in de concurrentiestrijd tussen IT-ondernemingen.
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Beschikbaarheid vs. brandoorzaken

Beschikbaarheid is alles

een bijzonder hoog brandgevaar.

brandrisico‘s die zijn verbonden

De ononderbroken procesveiligheid

De gevolgen van een brand

aan de daar toegepaste materia-

van de technische installaties is

kunnen zeer zwaarwegend zijn. Al

len en hun hoge energieconcen-

voor ondernemingen een doorslag-

door een zich vrijwel onmerkbaar

traties ondervangen.

gevende maatstaf. De beschik -

uitbreidende smeulbrand kan de

baarheidsklasse 4 van het Duitse

techniek zo zwaar worden be-

Bundesamt für Sicherheit in der

schadigd dat het voortzetten van

Informationstechnik (overheidsorg-

het bedrijf onmogelijk wordt en

aan voor veiligheid in de in forma-

de beschikbaarheid niet meer kan

tietechnologie) stelt als eis een

worden gegarandeerd.

smeulende
branden, open
vuur, explosies

6,5 %

beschikbaarheid van 99,999 %. Dit
komt overeen met een jaarlijkse

Technische defecten

uitvaltijd van maximaal 6 minuten.

Elk IT-centrum bestaat uit een uiterst complexe IT-infrastructuur in

Verhoogd brandgevaar

server- en schakelkasten. Alleen

Vanwege de hoge energieconcen-

een allesomvattend en op de spe-

68,0 %

tratie van daar toegepaste elektri-

cifieke eisen afgestemd brandvei-

sche installaties heerst in IT-centra

ligheidsconcept kan de typische

vooral smeulende branden

25,5 %
vooral open
vuur

brandoorzaken	Aandeel
Defecte elektrische apparaten
en installaties
Roken
Hete oppervlakken
Lassen en snijden
Wrijvingswarmte
Zelfontbranding
Stralingswarmte
Vonken en verwarming
Chemische reacties
Elektrostatische ontladingen
Mechanische vonken

Brandstichting
Open vlammen
Gesmolten stoffen
Blikseminslag

25,5 %
20,0 %
8,0 %
5,5 %
4,5 %
3,5 %
1,0 %
68,0 %
3,5 %
1,0 %
1,0 %
1,0 %
6,5 %
17,0 %
6,5 %
1,0 %
1,0 %
25,5 %

vooral
smeulende
branden

smeulende
branden,
open vuur,
explosies

vooral
open vuur

Oorzaken van brandverspreiding volgens Bussenius
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I n h e t g e va l va n b r a n d : s t r o o m w e g ,
gegevens weg, kennis weg, klanten weg.
Zover mag het niet komen.
Rook en vuur zijn wezenlijke bedreigingen voor de
beschikbaarheid van IT-installaties. Een bedrijfsuitval
is in dergelijke gevallen vrijwel zeker. Met het
brandveiligheidsconcept gaat u dit tegen.

Bij een brand in een IT-centrum moet in de regel de netspanning naar de
IT-infrastructuur en de klimaatregeling worden uitgeschakeld. Hierdoor
kan niet worden voldaan aan de door vele exploitanten van IT-centra
geëiste maximale jaarlijkse uitvaltijd van 32 seconden; de beschikbaarheid wordt aanzienlijk belemmerd. Met een integraal brandveiligheidsconcept van WAGNER kan het uitschakelen van de netspanning, zoals
bij branden wordt aanbevolen, worden voorkomen en kan de dichtheid van vertrekken in IT-centra duurzaam worden bewaakt.
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Het juiste brandveiligheidsconcept

Competente antwoorden

voor IT-verantwoordelijken de

In IT-centra bestaat een verhoogd

volgende vragen op de voorgrond

brandgevaar. Zo zijn voedingseen-

staan:

heden, schakelkasten en computersystemen in IT-centra op één

welke veiligheidsdoelen streef

plaats geconcentreerd. Omdat

ik na?

IT-centra en netwerkknooppunten

hoe kunnen we voldoende tijd

vanwege de hoge energieconcen-

winnen om doeltreffend te

kan de koeling van de omge-

tratie een latent gevaar met zich

kunnen reageren?

vingslucht gedurende enkele

meedragen, vormen zij het centrale

hoe kunnen vlamloze smeulbran

minuten worden uitgescha-

aandachtspunt van brandveilig-

den tijdig worden gesignaleerd?

keld?

heidsconcepten. Want het onon-

hoe kan het ontstaan en het

hoe kan een bedrijfsonderbre-

derbroken bedrijf, de uitgebreide

uitbreiden van brand worden

king door het uitschakelen van

bekabeling op en in de tussenvloer

voorkomen?

de netspanning actief worden

en en de talrijke kabelklemmen

hoe kan op betrouwbare wijze

voorkomen?

en overgangsweerstanden kunnen

worden voorkomen dat na de

snel uitgroeien tot een brandoorzaak.

voorgeschreven standtijd van

De antwoorden op deze en overige

Daarom moeten bij het opstellen

een stationaire blusinstallatie

vragen vindt u op de volgende

van een brandveiligheidsconcept

een herontsteking optreedt?

pagina‘s.
Het juiste brandveiligheids
concept
De in honderden IT-centra toegepaste brandveiligheidsoplossingen
van WAGNER zorgen voor een
betrouwbare vroege branddetectie,
brandbestrijding, brandpreventie
en gevarenmanagement. WAGNER
biedt een allesomvattend brandveiligheidsconcept, van een vertrouwd adres: van de projectplanning, via de opbouw, tot aan het
onderhoud. Want de combinatie
van onze brandveiligheidsmaatregelen maakt het mogelijk, de
door BITKOM en VdS aanbevolen
uitschakeling van de netspanning
bij een brand te voorkomen.
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Duidelijke voordelen.
D e r i s i c o ' s a f g e d e k t.
H e t c o n c e p t o v e r t u i g t.

Als technologisch leider in de branche bepalen wij met onze innovatieve brandveiligheidsconcepten de normen. Want een brandveiligheidsconcept moet moeiteloos functioneren zodat
het u de zekerheid biedt dat alle risico‘s zijn afgedekt.
De onderlinge afhankelijkheden in de IT-branche door de toenemende integratie
van processen zorgen ervoor dat innovatieve brandveiligheidstechnologieën
steeds belangrijker worden. Bij ons ontvangt u deze als totaalpakket op maat,
alles van één vertrouwd adres: van het TITANUS®-systeem voor vroege brand
detectie, via het brandbestrijdingssysteem FirExting®, het brandpreventiesysteem OxyReduct®, tot het gevarenmanagement met VisuLAN®. Ons competentiebereik reikt hierbij van de individuele advisering en de toepassingsspecifieke
ontwikkeling tot aan de opbouw en het onderhouden van de installaties.
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IT-brandveiligheidsconcepten van een vertrouwd adres

De optimale brandveiligheids

doelen, zijn onze ontwikkelaars in

Onze klanten waarderen vooral de

oplossing

staat voor u de perfecte brandvei-

hoge ontwikkelings- en kwaliteits-

Een sluitend totaalconcept betekent

ligheidsoplossing te creëren en te

standaards, die zijn veiliggesteld

voor WAGNER, het verzorgen van

integreren in uw IT-centrum. Ook

door vele patenten en certifice-

de juiste selectie en de integratie

moderne klimatiseringsconcepten,

ringen. Onze brandveiligheids

van alle noodzakelijke brandvei-

die kunnen worden ingezet in het

oplossingen zijn uiteraard VdS

ligheidstechnieken. U ontvangt

kader van Green IT, worden in

goedgekeurd en worden erkend

van ons een, voor uw IT-centrum

de planning betrokken. Met ons

door verzekeraars.

optimaal brandveiligheidsconcept,

uitgebreide portfolio kunnen wij u

In Oostenrijk geldt de toelating

dat nauwkeurig is afgestemd op

daarom voor vrijwel elke aanvraag

volgens de TRVB-richtlijn en de

uw behoeften. Onze brandveilig-

de geschikte brandveiligheidsop-

ÖNORM, in Zwitserland zijn de

heidsoplossingen zorgen syste-

lossing aanbieden.

geldende SN-normen (Schweizer

matisch voor een optimum aan

Normen - Zwitserse normen) van

veiligheid, want WAGNER is de

Voordelen die overtuigen

huidige maatstaf op het gebied van

De brandveiligheidsoplossingen

brandveiligheid.

van WAGNER worden wereldwijd

toepassing.

op duizenden locaties ingezet.
Risicoanalyse en

Zij zorgen ervoor dat een ver-

veiligheidsdoelen

scheidenheid aan IT-centra op

Door een risicoanalyse en aanslui

effectieve wijze wordt beschermd

tende definitie van uw veiligheids

tegen brand.

E 1905001

Referenties
(selectie)
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T I TA N U S ® :
Z o vroeg mogeli j k detecteren .
L ang voordat het echt brandt.
Seconden zijn beslissend bij de vraag, of uw IT
centrum beschikbaar blijft of uitvalt. Onze nieuwste
TITANUS®-technologie zorgt ervoor, dat u deze
seconden optimaal kunt gebruiken.

TITANUS®

Ultragevoelige rookaanzuigsystemen in vergelijking
tot conventionele rookmelders
TITANUS®rookaanzuigsysteem

puntvormige
rookmelder

De beperkingen van conventionele rookmelders zijn duidelijk: voor detectie is een dui-

Warmtemelder

Brandintensität
(logaritmische weergave)

delijk zichtbare concentratie van rook nodig,
waardoor vaak pas veel te laat maatregelen

∆t

kunnen worden genomen. Met de TITANUS®-

∆t

Tegenmaatregelen op
gang brengen volgens ∆t

technologie kunnen wij in uw IT-centrum, be-

∆t

Tijd

veiligd tegen vals alarm, al de kleinste rookdeeltjes detecteren, lang voordat u maar een
brand zou vermoeden. En dat tot wel 2.000
keer gevoeliger dan normale puntmelders.
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TITANUS® – Branddetectie met tijdsvoorsprong

Omdat elke seconde telt

al in een vroege ontstaansfase,

Om uitval te voorkomen en de

wanneer het vuur nog niet te zien

beschikbaarheid veilig te stellen,

is. Daarbij werkt het systeem tot

telt in de IT-sector elke seconde.

2.000 keer gevoeliger dan con-

Met onze individuele oplossingen

ventionele rookmelders. Dit geeft

voor vertrek- en installatiebewa-

u het beslissende tijdvoordeel

king zorgen wij als leider in de

voor het nemen van maatregelen,

branche voor een betrouwbare

waartoe ook het activeren van

brandveiligheid, zodat u geen uit

een automatische gasblusinstalla-

valtijden heeft. Het gepatenteerde

tie kan behoren.
netwerk vele flexibele ana

en innovatieve TITANUS®-sys
teem voor vroege branddetectie

Flexibel inzetbare

lysemogelijkheden op het gebied

geeft u een onbetaalbaar tijds-

TITANUS® rookaanzuigsystemen

van de branddetectie.

voordeel bij de bescherming van

controleren de lucht op rook-

Gegevens voor het analyseren

personen, componenten en gege-

deeltjes via een aanzuigbuis.

van alarmen en storingen staan

vens. Door middel van het ge-

Deze is zeer eenvoudig en flexibel

hierdoor direct en op elke ge-

patenteerde en tegen vals alarm

te integreren in een bestaand

wenste locatie ter beschikking.

beveiligde systeem LOGIC·SENS

of nieuw IT-centrum. Daarnaast

herkent het systeem branden

ontstaan door integratie in een

5
3

3

1

1

4
2

4

6

5

6

2

1 TITANUS®-rookaanzuigsysteem

4 Koude lucht

2 Aanzuigbuissysteem

5 Warme afvoerlucht

3 Klimatisering

6 Verhoogde vloer
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F i r E x t i n g ®:
v e r d r i n g t d e z u u r s t o f.
E n g eef t h e t v u u r g ee n k a n s .
Wanneer de zuurstof in de lucht wordt verdrongen,
ontbreekt de lucht die het vuur nodig heeft om te
ademen. Zo kan het zich niet uitbreiden.

FirExting®

Met de FirExting®-brandbestrijding levert WAGNER nog een effectieve
mogelijkheid voor de bescherming van IT-centra. Het efficiënte en
gelijktijdig milieuvriendelijke blusgassysteem geldt al sinds jaar en dag
als een betrouwbare en effectieve brandveiligheidsoplossing voor ITcentra. Het doel van elk brandbestrijdingssysteem is het beperken van
persoonlijke en materiële schade. Daarom is een snelle detectie en
het zo snel mogelijk activeren van het blussysteem van groot belang.

10

FirExting® – Blussen op het hoogste niveau

De juiste combinatie

actief worden nadat deze daartoe

Al jarenlang kan WAGNER uit een

het juiste commando krijgt. Dit

uitgebreid productassortiment

kan bijvoorbeeld verlopen via een

voor vrijwel elke toepassing de ge-

TITANUS®-rookaanzuigsysteem,

schikte brandveiligheidsoplossing

dat een signaal afgeeft aan de

aanbieden.

blusstuurcentrale, die vervolgens

Op locaties waar bluswater grote

de blusinstallatie aanstuurt. Het tijdig

schade zou aanrichten, vormt de

activeren van het blussysteem

FirExting®-gasblustechniek als

is beslissend voor het gewenste

brandveiligheidsoplossing voor IT-

blusresultaat.

1 Flessen met blusmiddel
2 Blaasmonden met geluiddempers
3 TITANUS®-rookaanzuigsysteem

centra een zeer geschikt alternatief.

4 Aanzuigbuissysteem

Beproefd sinds jaar en dag

5 Alarmeringsmiddelen

Tijdig blussen

FirExting®-gasblusinstallaties

Met FirExting® zet WAGNER in op

worden momenteel, dankzij de

de inerte gassen stikstof (N2), ar

hoge flexibiliteit, wereldwijd al bij

7 Blusstuurcentrale

gon (Ar) of kooldioxide (CO2) en op

duizenden IT-centra succesvol

8 Verhoogde vloer

het chemische blusgas Novec

ingezet in.

TM

6 Rookmelder

1230 voor speciale toepassingen. In
het geval van een brand wordt het
6

blusmiddel homogeen verspreid
6

via in de ruimte aangebrachte

2
2

nozzles, om zo tijdig de concentra-

5

tie van blusgas op te bouwen die
nodig is om het vuur te blussen.
Het samenspel tussen brandmeld

5
3

7

techniek en blustechniek is hier
van doorslaggevende betekenis.
Want een blusinstallatie kan pas

1

4
8
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Oxyreduct®:
M inimale zuurstof –
ma x imale veiligheid .
Wanneer het zuurstofgehalte in de lucht wordt
gereduceerd, kan het vuur niet meer ademen.
OxyReduct® zorgt ervoor dat deze toestand continu
gehandhaafd blijft.

OxyReduct®

Met het innovatieve brandpreventiesysteem OxyReduct® hebben wij
een brandveiligheidsoplossing ontwikkeld die het uitschakelen van de
stroomvoorziening bij een brand, zoals bij conventionele systemen
wordt aanbevolen, geheel overbodig maakt. Dit is nu mogelijk door
een gecontroleerde toevoer van stikstof, waardoor het zuurstofgehalte
in de lucht steeds verder wordt verlaagd. Dit voorkomt dat het vuur
zich ontwikkelt en verspreidt. OxyReduct® is ontwikkeld op basis van
de strengste veiligheidsnormen en geldt daardoor als de huidige
maatstaf voor brandveiligheid in de IT.
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OxyReduct® – Laat een brand überhaupt niet ontstaan
Natuurlijke atmosfeer

Stikstof (N2)
78,09 Vol.-%
Zuurstof (O2)
20,95 Vol.-%
Argon / CO2
0,96 Vol.-%

Zuurstofarme
atmosfeer (hier 13,5 Vol.-%)

Beter nog, het brandt überhaupt

geen herontsteking kan voordoen.

niet

Zo kan, naast het behoud van

Om de potentieel zeer fatale gevol

de gegevens, ook de continuïteit

gen van een technisch defect te

worden gegarandeerd.

Stikstof (N2)
85,98 Vol.-%
Zuurstof (O2)
13,50 Vol.-%
Argon / CO2
0,52 Vol.-%

voorkomen, heeft WAGNER het
brandpreventiesysteem OxyReduct®

Voorkomen van ondeugdelijke

ontwikkeld. Hierin wordt de zuur-

afdichtingen van vertrekken

IT-centra is OxyReduct® de wereld -

stofconcentratie, afgestemd op de

Bij veranderingen in de toepassing

wijd meest toegepaste brandpre

desbetreffende omgevingsomstan-

van de te beveiligen vertrekken

ventietechnologie die gebruik

digheden, gecontroleerd verlaagd.

kan het systeem zeer eenvoudig

maakt van zuurstofreductie. Dit

Zo kan een brand zich niet uitbrei-

worden aangepast en biedt zo een

grote aantal toepassingen van het

den. Het betreden van de vertrek-

hoge mate van flexibiliteit. Dankzij

brandpreventiesysteem OxyReduct®

ken blijft mogelijk.

een door WAGNER gepatenteerd

geeft aan dat het een oplossing

proces kunnen veranderingen in de

is met een bijzonder hoog bevei

Spanning uitschakelen overbodig

afdichting van een ruimte worden

ligingsniveau en tegelijkertijd een

De netspanning uitschakelen,

gesignaleerd en gemeld.

laag energieverbruik. Door deze

noodzakelijk bij conventionele

innovatieve en doordachte tech

brandveiligheidssystemen, kan

Honderden vertrouwen al op

nologie worden brandsituaties

dankzij OxyReduct® geheel ach-

OxyReduct®

voorkomen, waardoor een brand

terwege blijven, aangezien zich

Met toepassing in meer dan 350

zich überhaupt niet kan ontwikkelen.

4
1
7
2
5

3
6

1 OxyReduct® Compact
2 OXY·SENS®-zuurstofsensor
3 TITANUS®-rookaanzuigsysteem
4 Bedrijfsruimte
5 Beveiligde zone
6 Alarmeringsmiddelen
8

7 Stikstoftoevoerleiding
8 Verhoogde vloer
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T I T A N U S r a c k · sens ® :
com p acte brandveiligheid
voor de kastbewaking .
Ruimtebesparende vroege branddetectie met optimale blussing voor de bewaking van gesloten kasten: in deze vorm alleen verkrijgbaar bij WAGNER.

TITANUS RACK·SENS®

Netwerk-, server- en schakelkasten in IT-centra zijn vaak decentraal
geplaatst en doen hun werk daarom vrijwel zonder toezicht. Hierdoor kan een brandgeval consequenties hebben die het voortbestaan
van de onderneming van de exploitant in gevaar brengen. Met
TITANUS RACK·SENS® biedt WAGNER voor dergelijke afzonderlijke
gevallen een speciale kastbewaking aan, die een brand in een uiterst
vroeg stadium kan detecteren en zelfs kan blussen.
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TITANUS RACK·SENS® – speciaal voor serverkasten

De oplossing voor serverkasten

nemen. Naast het gecontroleerd

die speciaal zijn toegelaten voor

Naast de elektrische componen-

afsluiten van de serversystemen,

toepassing in de IT-sector en die

ten van een IT-centrum, vormen

behoren tot deze maatregelen

wereldwijd de voorkeur genieten.

ook de gesloten en geklimati-

ook het extern opslaan van gege-

Hierdoor kan rechtstreeks in de

seerde serverkasten een bron

vens of het selectief uitschakelen

serverkast worden geblust.

van verhoogd brandgevaar. Met

van apparatuur.

TITANUS RACK·SENS® heeft
WAGNER een brandveiligheids

Ook met blusoptie

oplossing ontwikkeld, speciaal

In een variant met geïntegreerde

voor serverkasten. Dankzij het

blusfles en een inbouwhoogte

modulaire ontwerp (482,6 mm

van 88,9 mm (2 HE) voorziet de

- 19“) kan het systeem ruimte-

TITANUS RACK·SENS® bovendien

besparend worden geïntegreerd

in het gericht blussen van een

in bestaande server-, schakel- en

specifiek object. Deze kan zowel

telecommunicatiekasten. Door

in het apparaat worden geïnte

een zo vroeg mogelijke brand

greerd als extern worden gekop-

detectie op basis van de TITANUS®-

peld aan flessen met blusgas.

technologie maakt het systeem

Hierbij worden zowel inerte als

het mogelijk tijdig maatregelen te

chemische blusgassen gebruikt,

TITANUS RACK·SENS®, hier in bouwhoogte 44,45 mm (1 HE),
werd speciaal ontwikkeld voor kastbewakingen.

3
2

1

4

1 TITANUS RACK·SENS® met geïntegreerde blusinrichting
2 Rookaanzuigleiding
3 Blusleiding
4 gesloten serverkasten
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VisuLAN®:
p erfect georganiseerd .
en alles in een oogo p slag zichtbaar .
In noodsituaties komt het aan op snel en doelgericht
handelen. Met een gebruiksvriendelijk gevarenmanagementsysteem kunt u de juiste stappen inleiden.

VisuLAN®

Aangezien reacties en processen voor het afwenden van gevaar veelal
niet op elkaar zijn afgestemd, ontstaan vaak nieuwe gevaarlijke situaties.
In noodsituaties is het betrouwbaar functioneren van alle aanwezige
veiligheidsvoorzieningen onontbeerlijk. Reactie- en afhandelingsprocessen moeten onmiddellijk worden gestart en situatieafhankelijk worden uitgevoerd. Ons gevarenmanagementsysteem VisuLAN® stelt u precies
daartoe in staat. Dit systeem biedt namelijk per locatie een gestructureerde en overzichtelijk weergave van de maatregelen die op grond
van het incident noodzakelijk zijn.
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VisuLAN® – Alle gegevens in één oogopslag

Gegevens gebundeld

een complete integratie gerealiseerd

Met het netwerkgebaseerde ge-

van alle veiligheidstechnische

varenmanagementsysteem

installaties en systemen. Het

VisuLAN® biedt WAGNER een

voordeel: de gegevens van de af-

oplossing voor het gestructureerd

zonderlijke systemen kunnen ge-

en overzichtelijk weergeven van

bundeld op elke gewenste plek in

gevalsspecifieke maatregelen.

het netwerk ter beschikking wor-

Want alleen wanneer de afzon-

den gesteld. Zo kunnen bijvoor

derlijke maatregelen nauwkeurig

beeld in IT-centra toegepaste, ult-

op elkaar zijn afgestemd, kan

ragevoelige rookaanzuigsystemen

in noodgevallen juist worden

met de TITANUS®-technologie,

gehandeld. Alle aanwezige veilig-

videobewakingssystemen, brand-

heidsvoorzieningen moeten dan

meldcentrales, blusinstallaties of

betrouwbaar functioneren en alle

brandpreventiesystemen zoals

reactie- en afhandelingsprocessen

OxyReduct® volledig worden ge

moeten onmiddellijk worden ge-

visualiseerd in de plattegrond van

start en situatieafhankelijk worden

het betreffende gebouw.

uitgevoerd.
Voorkomen van foutieve
Flexibel interfaceconcept

reacties

Met VisuLAN® vallen systeem-

Tot de overtuigende functies van

grenzen weg. Dankzij een flexibel

het systeem behoren vooral

interfaceconcept wordt bovendien

de effectieve ondersteuning van

van de eenvoudig te begrijpen

de organisatie van het alarmpro-

status- en voorvalmeldingen, zijn

ces, door het uitgeven van duide-

aanvullende overtuigende functies

lijke aanwijzingen en de hiermee

en maken van VisuLAN® de ideale

verbonden betrouwbare docu-

oplossing, die in noodgevallen

mentatie en archivering van het

bij de bescherming van IT-centra

procesverloop van voorgevallen

foutieve reacties kan voorkomen.

situaties. De duidelijke presentatie
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INZICHT IN BRAND.
O P LO S S I N G E N O N T W I K K E L E N .
WAGNER WORLD.
In WAGNER WORLD kunt u innovatieve brand
beveiligingsoplossingen live beleven.

WAGNER

Welke gevaren liggen in mijn IT-centrum op de loer? Hoe kan ik de
maximale betrouwbaarheid van mijn IT-infrastructuur waarborgen?
WAGNER WORLD brengt brandbeveiliging tot leven en maakt alles
inzichtelijk. Hier kunt u vandaag al de techniek ervaren die morgen de
norm stelt. En u krijgt een deskundig antwoord op uw vragen.
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WAGNER WORLD

De stand der techniek beleven

regelmatig workshops en semi-

WAGNER – Innovatieve brand

Intelligente, vooruitziende brand-

nars over actuele, algemene of

beveiliging sinds 1976

beveiliging is een ingewikkeld

branchespeciﬁeke problemen

Sinds 1976 ontwikkelen we bij

onderwerp. Daarom hebben we in

van de brandbestrijding voor

WAGNER complete, individuele

ons hoofdkantoor in Langenhagen

onze klanten, managers brand-

brandbeveiligingsconcepten voor

in Duitsland WAGNER WORLD

beveiliging, verzekeringsexperts,

onze klanten. Met onze innovatie-

gebouwd om uw vragen op te

brandweerkorpsen en vertegen-

ve oplossingen stellen we tegen-

helderen en antwoorden te geven.

woordigers van instanties.

woordig de norm op de markt en

Realistische brandproeven

Techniek op de proef stellen

alles uit één hand leveren: van

In de nieuwe testruimten worden

Bovendien kunt u als bezoeker

advisering, ontwerp, planning

realistische brandproeven uitge-

in een doorlopende tentoonstel-

en installatie van uw brandbevei-

voerd, waarbij u bijvoorbeeld de

ling ons branddetectiesysteem

ligingsoplossing tot levenslang

verschillende brandeigenschap-

TITANUS® op de proef stellen en

onderhoud en service. Wereldwijd,

pen van materialen kunt ervaren.

OxyReduct® live ondervinden.

waar u ons ook maar nodig hebt!

kunnen we u als totaalaanbieder

In het auditorium van WAGNER

U kunt ons ook bezoeken op

WORLD organiseren onze experts

www.wagner-nl.com.
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Europa

Azië

MiddenOosten

Amerika

Afrika

Brandpreventie

Branddetectie

Brandrisico verlagen of brand

Vroegtijdige branddetectie

vermijden met OxyReduct®.

met TITANUS® waarborgt een
maximale tijdwinst voor het
treffen van tegenmaatregelen.

Brandbestrijding

Gevaren Management

FirExting® brandblussysteem

Veiligheidstechnologie met

met chemische en inertegassen

VisuLAN® geïntegreerd aan-

en watermist voor speciale

sturen, dat betekent absolute

toepassingen.

betrouwbaarheid, optimaal comfort en belangrijke voordelen in
noodgevallen.

Benelux
WAGNER Nederland B.V.
Computerweg 10
NL-3542 DR Utrecht
Tel. +31 346 5580 10
info@wagner-nl.com
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