SenseTek Fire & Security Solutions
Productgroepen:
o Stratos aspiratiesystemen
o Alarmline thermische
kabeldetectie
o LIST Sensorkabelsysteem
o Talentum
vlamdetectiesystemen
o FireRay beamdetectiesystemen
o Aqualarm
vloeistofdetectiesystemen
o EN54 gekeurde voedingen en
accu’s
o Proefbrand en testmateriaal
o Solo Detectortesters

Toepassingen:
o Afvalverwerking
o Telecom- en computerruimtes
o Zwembaden
o Maneges
o Parkeergarages
o Opslagloodsen
o Gevangenissen
o Metaalverwerking
o Historische panden
o Moderne gebouwen
o Liftschachten
o Ventilatiekanalen
o Vliegvelden
o Cacaoloodsen
o Toneeltorens
o Koel- en vrieshuizen
o Ziekenhuizen
o Clean rooms
o Roltrappen
o Tabakproductie
o Atria
o Hangars
o Kabeltunnels
o Voedingsmiddelenindustrie
o Winkelcentra
o Productieruimtes

Keurmerken:
o Onze systemen beschikken
over diverse internationaal
erkende keurmerken

SenseTek is de specialist op het gebied van bijzondere branddetectie. Waar de mogelijkheden
van reguliere detectiesystemen ophouden, beginnen de mogelijkheden van onze systemen. Dat
houdt in dat zelfs in een omgeving waar de omstandigheden afwijkend tot extreem zijn, wij
passende detectiesystemen kunnen leveren. Ruimtes met een hoge luchtvochtigheid, hoge
luchtstromen, extreme temperaturen, een hoge mate van vervuiling of combinaties hiervan zijn
hier enkele voorbeelden van.
SenseTek levert niet alleen, maar staat u tevens bij in het gehele traject vanaf de opname tot en
met de oplevering van uw branddetectieproject. Uiteraard zijn wij gespecialiseerd in de
systemen binnen ons leveringsprogramma, maar wij hebben ook van andere bekende merken in
deze speciale detectietechnieken de nodige kennis in huis.
Projectbezoek
Onze geschoolde en zeer ervaren medewerkers gaan graag met u mee om op locatie een beeld
te krijgen van de omgevingscondities en de brandmeldinstallatie. Dit zodat een complete en
passende projectie dan wel aanbieding van onze detectiesystemen gemaakt kan worden. Op die
manier kunt u er zeker van zijn dat u de juiste brandmeldinstallatie aanbiedt aan uw relatie.
Indien gewenst kunnen wij de inbedrijfstelling van de door ons geleverde branddetectieinstallaties voor u verzorgen. Wanneer één van uw medewerkers meekijkt, kan hij of zij op dat
moment direct geschoold worden zodat een volgende inbedrijfstelling van een vergelijkbaar
systeem zelfstandig uitgevoerd kan worden.
Proefbrand
Ook voor het uitvoeren van een proefbrand volgens de Nederlandse Norm voor
brandbeveiligingsinstallaties NEN2535, kunt u bij SenseTek terecht. Naast het leveren van de
benodigde proefbrandmaterialen kunnen wij de proefbrand met u uitvoeren. Op die manier kunt
u er zeker van zijn dat het branddetectiesysteem optimaal is ingesteld, correct functioneert en
certificeerbaar is conform wet- en regelgeving voor de oplevering.
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SenseTek Fire & Security Solutions
Onderhoud
Naast de werkzaamheden voor de oplevering kan SenseTek u
assisteren met het onderhoud aan de brandmeldinstallaties.
Hierbij is onze doelstelling om uw medewerkers zoveel te laten
zien en uit te laten voeren, dat zij in de toekomst in staat zijn om
deze werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.
Training
De apparatuur die SenseTek levert heeft zeer veel
mogelijkheden. Om deze optimaal te kunnen gebruiken, is een
gedegen kennis gewenst. Wij zijn van mening dat onze relaties
zelf in staat moeten kunnen zijn om de systemen in bedrijf te
stellen en te onderhouden. Hiervoor bieden wij hen de
mogelijkheid een training te volgen waarin alle mogelijkheden van
de systemen uitgebreid behandeld worden. Tijdens de training
wordt gebruik gemaakt van compleet functionerende systemen
zodat het geleerde direct in praktijk kan worden gebracht en
eventuele opkomende vragen direct beantwoord kunnen worden.
Helpdesk
Voor technische ondersteuning van onze detectiesystemen kunt u
contact met ons opnemen. Wij kunnen u telefonisch begeleiden
en van afstand assisteren om de systemen samen met u juist in
te stellen. Uiteraard is het ook mogelijk ons op locatie te laten
komen voor assistentie. Wij zijn er voor u.
Neemt u gerust contact met ons op om meer te weten te komen
wat SenseTek voor u kan betekenen.

SenseTek B.V.
Abberdaan 162
1046 AB Amsterdam
T +31 (0)20 - 6131611
F +31 (0)20 - 6132212
W www.sensetek.nl
E info@sensetek.nl
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