
AUTROMASTER ISEMS
Et helintegrert sikkerhets- og nødstyringssystem
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AutroMaster ISEMS har et intuitivt grafi sk styre- og overvå-
kingsgrensesnitt som sparer verdifull tid når hvert sekund teller. 
Grensesnittet gir en grafi sk oversikt over det overvåkede områ-
det med mulighet til å vise og styre et bredt spekter av systemer i 
tillegg til vårt eget AutroSafe interaktive branndeteksjonssystem.

AutroMaster ISEMS er et integrert sikkerhets- og nødstyringssystem som kombinerer styrken til et komplekst 
brannalarmanlegg med styre- og overvåkingsfunksjonene som sørger for at du har kontroll i nødssituasjoner 
– enkelt i bruk, gir full oversikt og sparer verdifull tid.

ISEMS – GIR DEG FULL KONTROLL

Statusinformasjon vises i sanntid i et lettforståelig grafi sk gren-
sesnitt. Navigering i det overvåkede området gjøres enkelt via 
navigeringsknappene og bruk av zoom – med mulighet til å vise 
alt i detalj.
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 v Sparer tid når du 
trenger det mest

 v Full oversikt
 v Enkel i bruk
 v Kompatibilitet
 v Gir deg full kontroll

AutroMaster ISEMS presenterer dynamiske verdier for gasstetthet, røyk og varme med 
forskjellige farger i det overvåkede området. Dette gjør det enkelt å utføre nødvendig 
brannslukking.

AutroMaster ISEMS har også muligheten til å vise kundespesifi kk informasjon i informa-
sjonslag i det overvåkede området. Strøm- og vannforsyning, sprinkleranlegg, nødlys, 
rømningsveier, branndører eller andre objekter som kan være relevante i tilfelle en nøds-
situasjon vises. Disse lagene kan slås av/på for å forenkle oversikten og presentere kun 
nødvendig informasjon.



AutroMaster ISEMS

Brannalarmsentral Nødlys Talealarmsystem Mobiltelefoni SikkerhetskameraAutomasjonssystem
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Sømløs integrasjon med alle system

Styring og overvåking av systemer fra andre produsenter utføres enkelt vha. serieprotokoller eller nettverksgrensesnitt. De kan brukes 
til praktisk talt alle kilder - nettverksservere, telefonsystemer for tekstmeldinger, evakueringssystemer for automatiske talemeldinger, 
nødlys, adgangskontrollsystemer, overvåkings-kameraer, automasjonssystemer etc.

Det er mulig å ha egendefi nerte mimikkbrytere, styrelamper, målere, displayer eller andre systemer som fi nnes i slike systemer. 
AutroMaster ISEMS bruker disse til overvåking og styring - noe som gjør systemet til det sentrale betjeningsstedet for et bredt spekter 
av utstyr og systemer for sikkerhet og beredskap.

KOMPATIBILITET
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Viser live video fra overvåkingssystemer
AutroMaster ISEMS har en unik mulighet til å vise videobilder. Med integrasjon mot overvåkingssystemer, kan spesielle alarmer dob-
belsjekkes med video. Dette gir ekstra bekreftelse på eventuelle kritiske hendelser og gjøre evakuering av personer som er i fare og 
brannslukking lettere.

Fjernovervåk AutroMaster ISEMS
AutroMaster ISEMS har mulighet for klient-/serveroppsett hvor man kan fj ernovervåke et brannalarm-system via nettverksforbindelse. 
Dermed kan et sentralt sikkerhetssenter overvåke fl ere steder samtidig og sikre bedre utnyttelse av tilgjengelige sikkerhetsressurser. 
Bærbare enheter med en trådløs nettverkstilkobling kan brukes i forbindelse med brannslukking for å holde oversikt over brannutvik-
lingen i sann tid.

Alle hendelser dokumentert
AutroMaster ISEMS holder oversikt over alle hendelser i systemet og har innebygd rapportgenerator som oppretter rapporter og logger 
av nesten alle slag. Dette gir en kostnadseff ektiv logg for vedlikeholds- og dokumentasjonsformål.

Video gir trygghet

Fjerntilkoblet

Logging og 
rapportering
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I høyrisiko-miljøer verden over kan en tilsynelatende uskyldig brann raskt utvikle seg til 
en nødssituasjon av enorme dimensjoner. Når katastrofen slår til og du bare har sekunder 
på å treff e de riktige beslutningene, er et riktig sikkerhets- og nødhåndteringssystem til 
uvurderlig nytte.

AutroMaster ISEMS har et Decision Support System (DSS) som gjør det lettere å ta riktige 
beslutninger til riktig tid i nødssituasjoner. Når alarmen er aktivert og stressnivået stiger, 
er det vanskelig å huske nøyaktig hva du skal gjøre, og i hvilken rekkefølge. Med DSS 
vises kundespesifi kke sjekklister og prosedyrer når alarmen aktiveres. Disse veileder deg 
gjennom krisen på en sikker og nøyaktig måte.

I tillegg er det inkludert en opplæringsmodul i AutroMaster ISEMS. Denne modulen inne-
holder en virtuell øvelsesoppgave hvor en ekte nødssituasjon simuleres og gir mulighet 
til å øve alle mulige situasjoner. På denne måten kan man være forberedt på enhver hen-
delse og være forberedt på å ta riktige valg i løpet av sekunder.

TA RIKTIGE BESLUTNINGER

AutroMaster ISEMS inne-
holder et komplett spekter 
av funksjoner - alle mulige 

tilleggsmoduler er inkludert 
i løsningen. 

Et perfekt valg for 
krevende applikasjoner.

Veiledning ved kritiske hendelser



8

En AutroMaster tilpasset kundens behov.

Vi har utviklet AutroMaster i markedspesifi kke versjoner, hvor vi tar ISEMS ned til mindre utgaver tilpasset ulike markeders behov og 
krav. Det vil si at AutroMaster kan skreddersys og benyttes i spesifi kke versjoner på alt fra store cruisefl åter, tankskip og oljerigger til 
kraftverk, kjøpesenter og hoteller.

AutroMaster Onshore Edition inneholder omfattende styringsfunksjoner for brannalarmanlegg på land. Kundene kan legge til 
dedikerte programmoduler for å utvide funksjonaliteten i forhold til sine behov.

ONSHORE EDITION 



9



10



11

For over femti år siden fant vi opp den aller første brannalarmen slik du kjenner den i dag. 
Siden har vi snudd opp ned på den mange ganger – og vi skaper stadig nye revolusjoner. 

Målet er alltid at folk skal kunne tenke litt mindre på det som er aller viktigst; trygghet.

Vi vet at det vi leverer er blant markedets beste produkter, men vi vet også at de aller beste 
produktene alltid kan bli enda bedre. Bare slik kan vi med stolthet si at vi verner liv, miljø 

og verdier.

Vår hverdag handler om å tenke nytt.

Slik skaper vi de produktene som gjør at du 
alltid kan føle deg trygg.

Autronica Fire and Security 
AS er en ledende innovatør, 
produsent og leverandør av 

brannsikkerhetsutstyr og 
maritime måleinstrumenter, 

verden over. 

Produktene våre ivaretar 
brannsikkerheten på land, til 
sjøs og innen det petrokje-

miske, olje- og gass markedet.

Vi er eid av United Techn-
ologies Corporation og har 

over 380 ansatte som ivaretar 
hele produksjonslinja, fra idé, 

utvikling og produksjon til 
service og markedsføring av 

produktene våre.

Vi er et internasjonalt selskap 
med kontorer i hele verden, 

med hovedkontoret solid 
plassert i Norges tek no logi-

hovedstad Trondheim.
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Når unik kulturarv skal sikres tyr man helst til markedets beste løsninger. Norske stavkirker fortjener trygghet i hverdagen 
– på samme måte som menneskene i fabrikken, elevene i klasserommet eller verdens største samling av frø på Svalbard. 

Vi kan med hånden på hjertet si at vi tilbyr sikkerhet i verdensklasse. Gang etter gang har våre oppfinnelser revolusjonert 
markedet for brannsikkerhet, og i dag er de fleste mennesker i Norge aldri langt unna et av våre produkter.

Det er langt mellom fabrikkgulv og kirkespir. 

Men for oss er det to sider av samme sak.


