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AUTROMASTER

Overvågning og præsentation 
af dit branddetekteringssystem 

på en nem måde

Vores mål var at udvikle og tilbyde kontinuerlig 
og realtidsbaseret overvågning og præsentation 
af brandalarmsystemer, der var brugervenlige og 
kunne købes til en overkommelig pris, samtidig 

med at de var kraftige, fleksible og skalerbare. 

Vi er stolte over at lancere AutroMaster V, 
en ny løsning til forbedret sikkerhed, kontrol 

og risikostyring.

Vi værner om liv, miljø og værdier
www.autronicafire.dk
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I kritiske situationer, ved evakueringer eller antiterroraktioner 
er uddannet personale, finjusterede procedurer og 
information i realtid uvurderligt. 

Det nye AutroMaster V-system, som er nemt at konfigurere, 
og som kan betjenes af personale, der ikke behøver at være 
specialiseret, kan anvendes til sikring af de fleste typer 
bygninger og applikationer lige fra skoler og lejligheds-
komplekser til hospitaler og bygninger til blandede formål.

Når tiden er knap

SKRÆDDERSYET TIL AT BESKYTTE 

Kulturbygninger

Bygninger til 
blandede formål

Skoler

Hoteller

Lejligheds-
komplekser

Kulturhus

Banker

Lagerområder

Hospitaler

Datacentre
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FØRSTEKLASSES SIKKERHED 
TIL RIMELIGE PRISER
AutroMaster V leverer førsteklasses sikkerhed og risikostyring, der er optimeret til at 
fungere med vores brandalarmsystemer AutroSafe og Autroprime. 

Fleksibel software tilfører enhver installation skræddersyet funktionalitet, og yderligere 
funktionalitet kan tilføjes efter installation. 

Direkte import 
af bygningens 
CAD-tegninger

Nem konfigurations-
metode

Intuitivt og brugervenligt 
systemdesign

Omfattende 
funktionalitet

AutroSafe-
branddetekteringssystem

Autroprime-
branddetekteringssystem

AutroMaster V-topsystem
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AUTROMASTER 

• Client-servermodel
• Både paneler og præsentation fungerer som klienter
• Klienter kan kommunikere med flere servere
• Særdeles skalerbar og netværksvenlig
• Servere kan etableres lokalt, eksternt eller begge dele

Intuitivt og brugervenligt systemdesign

Nem konfigurationsmetode

• Server kan aflæse løbende konfiguration fra panel
• AutroMaster V kan aflæse konfiguration direkte
• Arbejdet med opdateringer forenkles
• Opdateret konfiguration kører med det samme

Direkte import af CAD-tegninger

• Ny vektorgrafikmotor
• AutoCAD- og MicroStation-filformat
• Placering af enheder kan positioneres og mærkes, mens man tegner 

med CAD-software
• Træk og slip de lag, du skal bruge fra CAD-filen 
• Versionskontrol

• Etageplaner (GUI) kan kundetilpasses fuldt ud
• Flere rapporter
• Aktivering og deaktivering af detektor- og enhedsgrupper
• Ændring af ydelsesklasse

Omfattende funktionalitet
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Vi værner om liv, miljø og værdier

www.autronicafire.dk

og sådan skaber vi de produkter, der gør, at du altid kan føle dig tryg.

Autronica Fire and Security AS er en ledende innovator, producent og leverandør af 
brand- og gassikkerhedsudstyr, verden over.
 
Vores produkter sørger for brandsikkerheden på land, til vands samt på det
petrokemiske marked og olie- og gasmarkedet.
 
Vores selskab er ejet af United Technologies Corporation (UTC) og har nesten 500 
medarbejdere, som varetager hele processen fra ide, udvikling og produktion til 
service og markedsføring af produkterne.
 
Vi er et internationalt selskab med kontorer over hele verden og med hovedkontoret 
solidt placeret i Norges teknologihovedstad Trondheim.  

VORES HVERDAG HANDLER OM AT TÆNKE NYT
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