Nortek Security & Technology AS

Røykluker, røykgardiner og branngardiner
I slike prosjekter gjør vi gjerne prosjekteringen, leverer
systemene og idriftsettelse. Er det behov for denne type
løsninger ferdig montert kan vi også gjøre det. Vi leverer
både den mekaniske delen og styringene slik at det ikke
er noen deler som blir glemt.

Slokking
Innenfor slokking er våre brannsentraler også godkjente
som slokkesentraler og kan leveres til hvilket slokkesystem
som helst. Som slokkemiddel leverer vi Statx slokkemiddel
som kan monteres av både de som leverer mekaniske
løsninger og elektroinstallatører. Dette slokkemiddelet
krever minimalt med spesial tilpassninger og plass. Det kan
derfor enkelt monteres i de aller fleste rom, inne i kabinetter etc.

Kursing
Vi holder en lang rekke kurser i alt fra våre produkter, tekniske løsninger,
rene fag- / prosjekterings- kurs til seminarer i lover/regler og
drift/vedlikehold. Kursene kan være produktrelaterte eller helt
leverandørnøytrale. Vi har avholdt en mange slike kurs og har en gode
referanser. Ta kontakt, og vi kan lage et kurs som er tilpasset deres ønsker
og behov.

”One stop” shopping, vi løser dine behov. Ta kontakt og vi hjelper deg gjerne.

Hva kan vi gjøre for DEG!
-

Brannalarm
Nødlys
Talevarsling
Slokking

- Innbruddsalarm
- Kamerasystemer
- Adgangskontroll
- Røykluker og gardiner

Kontakt oss:
Nortek Security & Technology AS
Steinberveien 1
3050 Mjøndalen
Hjemmeside: www.nortek.st
Tlf kveld: 91545174

Telf:
Faks:
Mail:

314 15 140
310 00 192
post@nortek.st

Kursing innenfor regelverk, drift og vedlikehold

Brannalarm

Talevarsling/lydsystemer

Vi leverer alt innenfor brannalarm. Fra små 2, 4, 20 eller 32
sløyfers konvensjonelle systemer, via 1 sløyfers adresserbart
med inntil 240 adresser, til store nettverksystemer med over
50 000 detektorer. For deteksjon leverer vi optiske og
multikriterie punktdetektorer, trådløse løsninger,
linjedetektorer, flammedetektorer, varmedetekterende
kabel og meget avanserte aspirasjonsdetektorer.
Alarmorganer leveres i sokkelen, eller som frittstående
adresserbare alarmgivere med høyt lydtrykk. Vi gjør alt fra
leveranse til prosjektering og eventuell idriftsettelse.
Partnere kan også gjøre idriftsettelse selv etter opplæring, vi
gir opplæring på både teknikk og regelverk.

Vi leverer ferdig prosjekterte løsninger på alt fra det enkleste
systemet til det største. Systemene og høytalerne passer for
alt fra de enkle byggene, til vanskelige bygg og omgivelser som:
industri, svømmehaller, parkeringshus, store åpne områder etc.
Vi leverer løsninger for bruk både inne og ute.

Nødlys
Innenfor nødlys har vi et meget stort sortiment. For
sentraliserte systemer leverer vi alt fra 24V/230V systemer
via soneovervåkede systemer til fult adresserbare løsninger.
For desentraliserte løsninger leverer vi alt fra enkle
lysrørsarmaturer med batteri, til LED og løsninger hvor
batteriene er byttet ut med kondensatorer, som gir inntil 10
års levetid på hele armaturen, og ikke bare lyskilden.
Desentralisert adresserbart er trådløst slik at det ikke er
behov for ekstra kabling.
Våre toppsystem kan ha et fult grafisk grensesnitt eller være
via tabeller og tekst. Løsningene kan betjenes lokalt eller
man kan gjøre det via et web grensesnitt, det blir da som å
logge seg på eksempelvis VG. Enkelt greit og meget
brukervennlig.

Innbrudd/adgang
Vi har her flere systemer og løsninger som kan være stand alone
på en enkelt dør eller kombinerte systemer. Vi prosjekterer og
leverer systemer som er egnet for alt fra boliger til høysikkerhet
som banker, regjering etc. alt etter hva slags krav og type objekt
våre kunder har.
Vi lager skreddersydde løsninger for objektet, men med standard
produkter slik at drift, vedlikehold og service i ettertid blir problemfritt.

Kamera
Vi har i vårt sortiment et bredt utvalg av kameraer og opptakere,
både for analoge løsninger og for IP nettverk. Vi samarbeider
med en rekke forksjellige produsenter slik at vi alltid kan finne
den rette løsningen innenfor objektenes krav, ønsker og økonomi.
Vi har en rekke referanser på våre løsninger på alt fra enkle bygg,
private eiendommer til kjøpesentere, kontorbygg, banker,
regjering og til en rekke forskjellige skip.

Porter, bommer og gjerder
Vi leverer komplette løsninger innenfor porter, kjøreporter og bommer til
parkeringshus, industriområder, kontorbygg etc. i en rekke forskjellige
utførelser. Innenfor gjerder kan vi levere mange forskjellige varianter og
løsninger tilpasset, det aktuelle prosjektet.

