Totalsikring
Total tryghed
På baggrund af den tragiske brand som et plejehjem har oplevet for nyligt, Tilbyder vi en gratis
og objektiv vurdering af den aktive brandsikring
på alle kommunens plejehjem og lokalcentre.

Brande med dødelig udgang i plejesektoren er desværre
et kendt fænomen, som måske kunne undgås, ved hjælp
af større eller mindre tiltag, eller måske blot en viden om
hvad opmærksomheden bør rettes imod.
Totalsikring vil gerne bidrage, og har med sine teknikere,
samlet 100 års erfaring under samme tag, i DIN kommune.
Kontakt 76587800 for at lave en aftale med Totalsikring,
om et gennemsyn af dine brandtekniske installationer, så
kommer vi snarest, og kvittere selvfølgelig med en rapport
på eftersynene. Husk, det er helt uden omkostninger for dig.

»Lad os sammen skabe
bedre brandsikkerhed«

Der er sket meget
med teknologien
inden for brandsikring
Tidligere var det vigtigt at rygning ikke
var årsag til dyre besøg fra brandvæsenet. Derfor var løsningen ofte at benytte
*termodetektorer i borgernes boliger.
Det er det stadigt, vigtigt at brandvæsenet ikke tilkaldes p.g.a rygning, men idag
er det faktisk muligt at se forskel på rygning, damp, og så en rigtig røgudvikling,
fra selv en mindre brand.

Intelligente
røgdetektorer
Tilbydes i dag fra næsten alle leverandører af brandsikring. Detektorene kan som regel placeres i stedet for de gamle termodetektorer.
og “ justeres” så de passer til de omgivelser de skal overvåge, f.eks
hjem med rygning, madlavning, eller damp fra badeværelse, det er
netop denne evne, som giver betegnelsen “intelligent”.
Fordelen ved intelligente røgdetektorer er en tidlig reaktion på røg,
f.eks fra aske i en skraldespand, brand i tekstil, som følge af rygning.
mm. Ulemper, dårlige, gamle, eller Uintelligente detektorer kan være
dyrt i forbindelse med blinde alarmer. Røgdetektorer kan blive snavsede, og kræver rensning eller udskiftning efter en årrække afhængigt af miljø, ofte efter ca.10 år.

Termodetektor
Reagerer på fastsatte temperaturer, eller temperatur udsving. Typisk skal temperaturen stige til 55’ målt over tid ved loftet i rummet. Når dette sker tilkaldes brandvæsen automatisk, 55’ lyder
ikke af meget, men forinden har der oftest været meget kraftig
røg, og langt højere temperaturer midt i rummet. Desværre betyder dette, at personer, som opholder sig i rummet oftest omkommer. Fordelen ved Termodetektorer er, at der stort set ikke
forekommer falske (blinde) alarmer. Ulempe er at den ikke sikre
liv effektivt, og ikke reagerer på røg.
Der sidder rigtigt mange termodetektorer på de danske plejehjem
og lokalcentre, de virker efter hensigten, de hensigter, som var til
rådighed tidligere.
Spørgsmålet er: hvad sidder der på VORES plejehjem?

Find brandalarmen med
mobilen
Vidste du at I kan modtage billeder
på jeres mobiltelefoner i plejen, som
PRÆCIST viser hvorfra brandalarmen
kommer fra?
Dette betyder at det ikke er nødvendigt at løbe til brandcentralen for at
få et overblik over situationen, men i stedet kan hjælpe til hvor der er
mest brug for det. Selv nyansat plejepersonale kan hurtigt overskue
hvor en alarm kommer fra. osv osv
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