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Het PYROsmart systeem



DOET WAT HET BELOOFT
BETER IS ER NIET

• Betrouwbare vroege detectie!

• Alarmering zonder onzekerheid!

• Uit te breiden met automatisch 
en gerichte blussing



HET PYROSMART
SYSTEEM
• Het roterende PYROsmart systeem werkt anders 
dan de vaste warmtebeeldcamera’s. 

• Een vaste warmtebeeldcamera werkt in veel 
gevallen niet*, en is vaak niet beter dan een 
vlammenmelder. Detectie is dan minuten te laat. En 
minuten tellen als het gaat om het redden van uw 
bedrijf!

• De PYROsmart PANORAMAVIEW©  oplossing 
werkt als wel 6o vaste IR camera’s, of nog veel meer. 
Daarom kan ons niets ontgaan, ook niet op 50 of 100 
meter afstand.

• Het is meer dan temperatuurmeten alleen. 
Risico’s verminderen begint bij het maken van de 
juiste keuzes. Wij weten het zeker, het PYROsmart 
systeem is het beste van het beste voor uw bedrijf. 
De huidige 350 gebruikers kunnen dat bevestigen!

* Enkel voor objectbewaking of een vaste bunker binnen ca. 20 meter afstand

• Voor een 
brandmelding eerst 
een automatische 
analyse van de 
omstandigheden!

• Onderscheid andere 
aanwezige 
warmtebronnen van 
echt vuur!

• Ook rookdetectie is 
een optie!

• Valse alarmmeldingen 
zijn met het PYROsmart 
system geheel uit te 
sluiten!



VOORKOMEN BETER DAN 
VERZEKEREN

Brand komt voor, wij houden het tegen!

Gevolgschade door brand is erger dan het verlies van 
materiaal. De continuïteit van uw bedrijf kan in gevaar komen. 
De verloren uren en kosten tot het totale herstel zijn gigantisch.

Alleen vroegtijdige detectie is goed genoeg voor het 
beheersbaar houden van het brandrisico.

Niet elke warmtebeeldcamera oplossing kan vroegtijdig
detecteren.

Vertrouw net als 350 andere klanten op het PYROsmart 
systeem. Bewezen techniek, beter kunnen we het niet maken.



DE TECHNIEK VAN MORGEN EN 
VOOR DE TOEKOMST

Het PYROsmart systeem heeft 
het VdS certificaat. Ook in 
gesprek met FM Global.

De PYROsmart voldoet niet aan één eis 
van de VdS norm, maar aan alle eisen.

En zelfs meer dan deze toch al strenge 
eisen. De gedetecteerde details 
overtreffen de norm ruim. De constructie 
is zo robuust dat we 10 jaar garantie 
geven op het roterende gedeelte. 

Een scannende PYROsmart 
werkt als tenminste 60 vaste 
warmtebeeldcamera’s. 

Er bestaat geen vaste warmtebeeld-
camera die meer dan 300m2 volgens de 
VdS norm kan bewaken*. 

Voor vroegtijdige branddetectie is het 
gebruik van vaste camera’s voor 
grotere oppervlakten geen juiste 
oplossing. Niet alle vormen van detectie 
geldt als vroegtijdige detectie!

Automatische blussing. Wat wilt u 
nog meer?

Het system waakt 24/7/365. Ook als 
niemand het ziet, schakelt het systeem 
de automatische blussing in als het 
nodig is.

Bij een juiste configuratie is een foutieve 
alarmmelding of blussing nagenoeg 
uitgesloten.

*montagehoogte van ca. 12 meter. 



DE TECHNIEK VAN MORGEN EN 
VOOR DE TOEKOMST

Ongevoelig voor storende 
warmtebronnen.

Het systeem analyseert alle warmtebronnen 
en kan met diverse analyses de juiste keuzes 
maken tussen wel of niet alarmeren.

Een vertrouwd alarm, geen twijfels.

Interne dataopslag voor 
onderzoek achteraf. Externe 
status monitoring mogelijk.

Alle metingen worden opgeslagen. Veel meer 
dan wat we zien. Deze informatie kan 
maanden bewaard worden. Ook de juiste 
werking van het systeem kan extern 
geobserveerd worden.

Volledig Europees ontwerp. 
Het Duitse ontwerpteam van 
Orglmeister zorgt voor maatwerk. 

Met 350 zeer tevreden gebruikers! 

We staan niet stil, jaarlijks worden er weer 
updates doorgevoerd. Het broei- en 
branddetectiesysteem van nu, en van de 
toekomst.



BRAND INTUÏTIEF ONDER CONTROLE
PYROsmart met automatische 
blussing. De totaal oplossing.

Investeren om risico te verminderen, 
dat is pas veilig investeren.

Investeer in de toekomst van uw 
bedrijf, en voor uw eigen rust.

Houdt het brandgevaar u bezig? 
Wij informeren u graag over de 
mogelijkheden van het 
PYROsmart systeem
Een PYROsmart systeem is niet echt duur. 

Is uw hal bijvoorbeeld 5000 m2, dan kost 
het basissysteem minder dan 15* euro per 
m2! Een VdS goedgekeurd systeem vanaf 
17* euro per m2! 

De investering kan al met 1 detectie 
terugverdiend zijn! Begin vandaag nog!

*prijzen Q1 2022. 
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