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RFB-Systems lanceert het Power Safety en Management systeem!
Oververhitting van bedrading in de meterkast was de oorzaak van de
grote brand bij...
Dit lees je liever niet achteraf in de bladen als ex-eigenaar van een bedrijfspand dat
tot op de grond is afgebrand.
Dank zij het door RFB-systems ontwikkelde Power Safety en Management systeem
(kortweg P.S.M. Systeem) kunnen dit soort scenario's tot het verleden behoren!

P.S.M. is een modulair opgebouwd safety en management systeem dat door
een erkend installateur in de installatie van een relatie kan worden ingebouwd.
Speciale software bewaakt het systeem en stuurt alarmeringen naar de meldkamer
en eindgebruiker en/of schakelt delen van de installatie uit welke in de gevarenzone
zitten. Hiermee worden gevaarlijke situaties voorkomen.
En ook nog uit te bereiden als volledig domotica en of GBS systeem.

Voorkomen is beter dan genezen, zeker in het geval van brand.
De eigenaar van een P.S.M. Systeem krijgt (extra) korting op zijn
brandverzekering.

-

netbewaking P.S.M. (gepatenteerd) in combinatie met certificaat.
10% extra korting op uw brandverzekering bij Univé (Dichtbij)verzekeringen.
Voorkomt brandgevaar door tijdig uitschakelen van de installatiedelen.
Bewaking op eventuele onderbelasting mogelijk.
Bewaking van temperaturen van oa verdelers, motoren en apparatuur.
Bewaking van sterpuntverschuiving in 3-fase net mogelijk, ter voorkoming
van te hoge fasespanning waardoor schade -aan apparatuur kan ontstaan.
Koppeling met brandmeldcentrale is mogelijk, waarbij niet preferente groepen
kunnen worden uitgeschakeld indien elders in het gebouw brand uitbreekt.
Voorzien van logging en doormelding naar meldkamer.
Op afstand beheerbaar.
Alarmmeldingen middels e-mail, I/O en sms mogelijk.
Voorzien van toegangsbeveiliging m.b.v. wachtwoorden.
Vrij configureerbaar door middel van een eenvoudige gebruikersinterface.
Bent u benieuwd wat dit systeem voor u en uw relaties kan opleveren, bel of mail met onderstaand adres.
Wij komen graag bij u langs om persoonlijk het P.S.M. Systeem toe te lichten.
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