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AUTROMASTER

Overvåking og presentasjon av 
branndetektorsystemet ditt 

på en enkel måte

Målet vårt var å utvikle og tilby 
kontinuerlig overvåking og presentasjon av 

brannalarmsystemer i sanntid. Det skulle 
være brukervennlig og rimelig, men likevel 

kraftig, fleksibelt og skalerbart. 

Vi er stolte av å introdusere AutroMaster V,  
en ny måte for å oppnå økt sikkerhet, kontroll 

og risikostyring.

Vi verner liv, miljø og verdier
www.autronicafire.no
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I kritiske situasjoner, ved evakueringer eller terrorrespons, 
er opplært personell, tilpassede prosedyrer og informasjon i 
sanntid uvurderlig. 

Med enkelt oppsett og uten behov for spesialister til å betjene 
systemet, er nye AutroMaster V egnet for å beskytte de fleste 
typer bygninger og bruksområder, fra skoler og boligblokker, 
til sykehus og flerbruksbygg.

Når tiden er knapp

SKREDDERSYDD FOR Å VERNE 

Flerbruksbygg

Skoler

Hoteller

Leilighetsbygg

Kulturhus

Banker

Lagre

Sykehus

Datasentre
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AVANSERT SIKKERHET PÅ BUDSJETT
AutroMaster V leverer avansert sikkerhets- og risikostyring, og er optimalisert for å 
fungere sammen med våre AutroSafe og Autroprime brannalarmsystemer. 

Fleksibel programvare gir skreddersydd funksjonalitet for enhver installasjon, og det kan 
legges til ytterligere funksjonalitet etter installasjonen. 

Direkte import av 
CAD-tegninger av 
bygningen

Enkel konfigurasjons-
metode

Intuitiv og brukervennlig 
systemdesign

Omfattende 
funksjonalitet

AutroSafe 
branndetektorsystem

Autroprime 
branndetektorsystem

AutroMaster V 
toppsystem
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AUTROMASTER 

• Modell med klient og server, ikke som dagens master/slave
• Både panelene og presentasjonen fungerer som klienter
• Klientene kan kommunisere med flere servere
• Svært skalerbar og nettverksvennlig
• Servere kan etableres lokalt, eksternt eller begge deler

Intuitiv og brukervennlig systemdesign

Enkel konfigurasjonsmetode

• Serveren kan lese løpende konfigurasjon fra panel
• AutroMaster V kan lese konfigurasjonen direkte fra Autroprime
• Arbeid med oppdateringer er forenklet
• Oppdatert konfigurasjon kjører umiddelbart

Direkte import av CAD-tegninger

• Ny motor for vektorgrafikk
• Filformat for AutoCAD
• Enhetsplasseringer kan plasseres og merkes under tegning med 

CAD-programvaren
• Dra og slipp de lagene du trenger fra CAD-filen 
• Versjonskontroll

• Etasjekart (GUI) kan tilpasses fullstendig
• Flere rapporter
• Aktivering og deaktivering av detektor- og enhetsgrupper
• Endring av ytelsesklasse

Omfattende funksjonalitet
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Vi verner liv, miljø og verdier

www.autronicafire.no

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 
leverandør av brann- og gassikkerhet over hele verden. 

Produktene våre verner liv, miljø og verdier på land, til sjøs og innen det 
petrokjemiske, olje- og gassmarkedet. 

Vi er eid av United Technologies Corporation og har nesten 500 ansatte 
som ivaretar hele verdikjeden, fra idè, 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 teknologihovedstad Trondheim.

VÅR HVERDAG HANDLER OM Å TENKE NYTT
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