Minska miljöbelastningen och
förbättra samtidigt er brandsäkerhet
www.siemens.se/sintesomove

Förbättra er brandsäkerhet
Joniserande (radioaktiva) detektorer innebär en belastning för miljön och
i många länder finns lagar som säger att dessa inte längre får vara kvar.
I Sverige slutade Siemens aktivt att sälja dessa till nya system 1995. Dessa
rökdetektorer och även optiska rökdetektorer från samma produktserier
kommer inom kort att helt tas bort från Siemens sortiment. En detektormodernisering krävs för att förbättra brandsäkerheten, möjliggöra fortsatt
långsiktigt underhåll – och innebär samtidigt en möjlighet att minska
miljöbelastningen.

Läs mer om
Sinteso Move

Ansvarsfull återvinning – för en hållbar framtid
Siemens har världens största miljöportfölj och har miljöhänsyn som en
ledstjärna. Detta återspeglas också i vår återvinningsservice – Vi omhändertar
de demonterade detektorerna på ett ansvarsfullt sätt hela vägen ifrån
demontering till transport och destruktion. För oss så handlar det inte
bara om att sköta avfallshanteringen korrekt. Vi går steget längre och
försäkrar dessutom att materialet är säkert transporterat och återvunnet.

Answers for infrastructure.

Tillsammans skapar vi en säker framtid. Utan avbrott.
Ta hjälp av Siemens återvinningsservice
– Vi omhändertar de demonterade detektorerna
på ett ansvarsfullt sätt, återvinner dessa och
byter ut mot nya Sinteso detektorer med den
senaste teknologin.
Senaste teknologin
De nya Sinteso detektorerna innehåller den senaste
teknologin med väsentligt bättre detektorfunktion än
tidigare. Dessa har stor flexibilitet med inställningsmöjligheter för att optimera detektorns arbetssätt
t.ex. för att tåla störkällor som med en äldre detektor
kan kräva bortkopplingsåtgärder. Denna nya version
utökar också möjligheten att använda detektorerna på
äldre kollektiva kretsar. Samtidigt är detektorn förberedd
för en senare systemmodernisering till adresserad
Sintesoanläggning.
Din Partner och Säkerhetsleverantör
Siemens har över 150 års erfarenhet av brand- och
säkerhetssystem och kan erbjuda helhetslösningar för
alla typer av applikationer och miljöer. Genom att arbeta
förebyggande vill vi säkerställa att din brandlarmsanläggning fungerar optimalt utifrån er verksamhet.
Vårt primära mål är att du ska känna dig trygg och
uppnå den bästa totalekonomin. Vi vill tillsammans
med dig skapa en säker framtid – utan avbrott!
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Optimerad brandsäkerhet
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Hög flexibilitet
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Ökad trygghet

Kontakta oss
Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt
företag med brandsäkerhet? Ring din lokala kontakt
på Siemens eller kontakta kundservice på 0200-11 66 21
alternativt kundservice.se@siemens.com.
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