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Ένα βήμα μπροστά …στα
συστήματα πυρανίχνευσης!
Τα διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα πυρανίχνευσης κατακτούν
ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά των συστημάτων πυρανίχνευσης, ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλα κτίρια, δεδομένου
ότι σ’ αυτά υπάρχουν αυστηρότεροι κανονισμοί πυρασφάλειας. Το
σημαντικότερο πλεονέκτημα των διευθυνσιοδοτούμενων συστημάτων είναι ότι πλέον κάθε ανιχνευτής έχει τη δική του ξεχωριστή
διεύθυνση. Οπότε, όταν υπάρξει κάποια ένδειξη συναγερμού για
πιθανή εστία πυρκαγιάς, μπορεί ο χρήστης του συστήματος να
προσδιορίσει από ποιον ανιχνευτή ακριβώς προέρχεται ο συναγερμός. Έχοντας κάποιος στη διάθεσή του και ένα σχέδιο του χώρου,
μπορεί να κατευθυνθεί κατευθείαν σε αυτό το σημείο και να ελέγξει
την κατάσταση.
Ένα άλλο πλεονέκτημα των αναλογικών διευθυνσιοδοτούμενων
συστημάτων είναι ότι ο ανιχνευτής δεν δίνει αυτός την ένδειξη συναγερμού, αλλά μεταφέρει στον κεντρικό πίνακα όλα τα δεδομένα
της κατάστασης και πώς αυτή εξελίσσεται - και επαφίεται πλέον
στον κεντρικό πίνακα η απόφαση για την ενεργοποίηση συναγερμού. Ουσιαστικά δηλαδή το σύστημα ενσωματώνει μια μορφή
τεχνητής ευφυΐας, καθώς μπορεί να πληροφορεί τους χρήστες για
την εξέλιξη ενός γεγονότος. Μπορεί δηλαδή πριν το σήμα του τελικού συναγερμού, να ενημερώνει προληπτικά τους χρήστες ότι π.χ. η
θερμοκρασία ενός χώρου αυξάνει ή η συγκέντρωση ενός επικίνδυνου αερίου πλησιάζει προς τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια. Οπότε οι
υπεύθυνοι έχουν το χρόνο να ενεργήσουν πριν την πρόκληση του
τελικού γεγονότος. Αυτή η δυνατότητα συμβάλλει πολύ και στη μείωση των λανθασμένων συναγερμών. Αυτές οι λειτουργίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε εγκαταστάσεις όπου η διακοπή της λειτουργίας
προκαλεί σοβαρά προβλήματα, όπως αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί
σταθμοί, εμπορικά κέντρα, τράπεζες, βιομηχανίες.
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Τα συστήματα πυρανίχνευσης που
προέρχονται από τον κατασκευαστικό
οίκο NSC Sicherheitstechnik GmbH
καλύπτουν τις πλέον σύγχρονες
απαιτήσεις στον κρίσιμο αυτό τομέα, με
εξοπλισμό πολύ υψηλής ποιότητας και
σε προσιτές τιμές.
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Πως όμως μπορούν να υλοποιηθούν
όλα αυτά με εξοπλισμό πολύς υψηλής
ποιότητας και προσιτές τιμές;
Τη λύση δίνει o κατασκευαστικός οίκος NSC Sicherheitstechnik
GmbH. Από την ίδρυσή της το 2003, η NSC έχει καθιερωθεί ως ένας
κορυφαίος Γερμανικός Οίκος με αντικείμενο την κατασκευή πινάκων πυρανίχνευσης πολύ υψηλής τεχνολογίας, που συμμορφώνονται πλήρως με τα Πρότυπα DIN EN, VDS και ISO 90001. Με έδρα το
Bielefeld, στην Ανατολή-Βεστφαλία, διαθέτει επτά υποκαταστήματα
στη Γερμανία, καθώς και δύο διεθνή γραφεία στο Λονδίνο και τη
Μαδρίτη.

