
WES mobilt brann, evakuering og  
sikkerhetsløsning for byggeplasser

Kvalitet og sikkerhet uten kompromiss
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Norgem AS er spesialister på brann & sikkerhetssystemer, 
med fokus å levere de beste løsningene markedet har å by 
på. Vi i Norgem AS har mange års erfaring innenfor våre 
fagområder og har produkter fra verdens fremste produsenter 
på sine områder.

Våre kjerneverdier er Solid – Trygg – Smart dette reflekteres 
i hvem vi er, hvordan vi er og hvordan dere som kunde skal oppleve 
oss. Vi skal trygge våre kunders verdier i form av å sikre Menneske, 
Miljø og Materielle verdier.

Vår styrke er solid kompetanse som er bygget opp over mange år i 
bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de 
oppgavene vi møter. Dette kombinert med produkter av høy kvalitet 
gir oss en unik mulighet til å tilføre våre kunder et positivt utbytte av 
et samarbeid.
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Brannvern, ulykke og evakuering –  
en komplett sikkerhetsløsning

Mer enn bare et produkt. Vi tilbyr deg en helhetlig sikkerhetsløsning innen brann- og 
personbeskyttelse på byggeplassen din. Sammen med europeiske byggefirmaer har vi 
utviklet en produktpakke som har vist seg fungere i mange år på byggeplasser.
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Med endringen av retningslinjene VdS 2021 anbefaler flere 
forsikringsselskaper rundt i Europa WES for å forebygge 
tap, for å muliggjøre en tidlig alarm og dermed også en 
begrensning av brannspredningen. 

• Gjenbrukbar - for eksempel til det neste 
Byggeprosjektet
• Et reelt alternativ til andre kostbare
Brannbeskyttelsesforanstaltninger (f.eks. Brannvakter)
• Logg dokumentasjon som Excel eller PDF-fil
• Kan brukes til nybygging, renovering og ombygging, 
samt for vedlikeholdsarbeid eller i ulike containere på 
byggeplasser.

Tid og kostnadsbesparendeNytt direktiv - VdS 2021

Fordeler med det mobile WES systemet:

Med WES systemet vil du få et overlegent og fleksibelt brann og sikkerhetssystem som har 
de riktige godkjenningene. Anbefales av brannvesen og forsikringsselskaper.

Fordeler med det mobile WES systemet

Med WES systemet vil du få et unikt og fleksibelt brann og sikkerhetssystem som har de 
riktige godkjenningene. 

Nytt direktiv – VdS 2021

Med endringen av retningslinjene VdS 2021 anbefa-
ler flere forsikringsselskaper rundt i Europa WES for å 
forebygge tap, for å muliggjøre en tidlig alarm og dermed 
også en begrensning av brannspredningen. 

Tid og kostnadsbesparende

• Gjenbrukbar - for eksempel til det neste 
byggeprosjektet

• Et reelt alternativ til andre kostbare 
brannbeskyttelsesforanstaltninger (f.eks. Brannvakter)

• Logg dokumentasjon som Excel eller PDF-fil

• Kan brukes til nybygging, renovering og ombygging, 
samt for vedlikeholdsarbeid eller i ulike containere på 
byggeplasser.

• Ingen kabling

• Ingen driftskostnader
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Tid og kostnadsbesparendeNytt direktiv - VdS 2021

Fordeler med det mobile WES systemet:

Med WES systemet vil du få et overlegent og fleksibelt brann og sikkerhetssystem som har 
de riktige godkjenningene. Anbefales av brannvesen og forsikringsselskaper.

Veiledere og retningslinjer

• Ikke-bindende retningslinje for et omfattende beskyttelseskonsept for byggeplasser, VdS 2021

• Europeisk direktiv CFPA21: 2012F (Brannverntiltak for byggeplasser)

• Europeisk direktiv CFPA26: 2010 F (Brannsikkerhetsforanstaltninger for midlertidige bygninger på byggeplasser)
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CE-sertifisert

• EN54 (brannalarmsystemer) testet og godkjent

• DIN 14675 (brannalarmsystemer)

•  Byggevarer forordning (BauPVo, 2013)

• Europeisk standard for bruk av radioteknologi innen nødutstyr (ETSI 300-220-1)
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Innovasjoner

• Ulykkes knapp
• Valgfri tidsforsinkelse på aktivert alarm
• Valgfri forhåndsalarm
• Flere testalternativer
• Flere språk

WES³ - 
Ulykkes knapp og valgfri forsinkelse på 
aktivering av sirene etter aktivering av alarm.

Med WES³ er det neste teknologiske skrittet i fremtiden for mobile brann- og 
evakueringssystemer laget. Mange års erfaring på store europeiske byggeplasser har stor 
betydning for den videre utviklingen av våre systemer.

Ulykkes knapp

Selv med stor sikkerhet på byggeplassen er risikoen for 
skade på ansatte og andre på arbeidsstedet alltid tilstede.

WES + Ulykkes knapp gir alle ansatte en mulighet til å 
varsle om og hvor medisinsk hjelp er nødvendig. Bare 
trykk på Ulykkes knappen på meldingsenheten.

Tidsforsinkelse

• Ligner på permanent installerte brannalarmsystemer

• En pre-alarm eller en inspeksjonstid kan stilles inn 
via WES³ tilleggsfunksjon ”Inspeksjonsforsinkelse”. 
Dette gjør det mulig for en ansvarlig person å sjekke 
og avklare situasjonen på byggeplassen før alarmen 
automatisk blir aktivert

• Forsinkelsen kan settes i minutter opp til maksimalt  
10 minutter
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Unike egenskaper

• Ingen kabling nødvendig

• Lang rekkevidde (i åpent terreng ca. 1000m)

• Lang batterilevetid – 3 år ved normal bruk

• Tyveri og sabotasje beskyttelse

• Ubegrenset antall detektorer og enheter

• EN54 (brannalarmsystemer) testet og godkjent

• Superenkel installasjon

• Kan kobles til stasjonære brannalarmsystemer

Applikasjoner

• Nybygg, renovering og renoveringsarbeid

• Midlertidig lagring eller produksjon

• Midlertidig feil i stasjonære systemer

• Midlertidige kontor- eller produksjonslokaler

• Steder hvor kabling ikke er mulig

• Steder uten elektriske anlegg

• Parkeringshus eller store områder

Mobilt brannalarm og 
Evakueringssystem i henhold til EN54

WES + -systemet tilbyr en effektiv, praktisk, økonomisk og profesjonell løsning for høyest 
mulig sikkerhet ved brannvern og redning. Systemet består av et trådløst tilkoblet nettverk 
og gir mulighet for overvåkning og kontroll i sanntid.
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WES+ WES³

EN54 sertifisert og godkjent ü ü

Lang batterilevetid ü ü

Lang rekkevidde ü ü

Tyverisikring / sabotasjealarm ü ü

GSM/SMS ü ü

Tilkobling av stasjonært brannalarmsystem ü ü

Ulykkes alarm --- ü

Forsinket alarm/verifikasjonstid --- ü

3

Meldere:

Manuell brannvarsler, robust og vær-
bestandig hus, lang batterilevetid

Repeater(radioforsterker):

Forlenger signalstyrken 

Røykdetektor:

Automatisk brannvarsler for tak-
montering, brannbeskyttelse døgnet 
rundt; Beskyttet mot støv og damp.

Interface:

Grensesnitt for tilkobling av andre 
enheter (f.eks. Telefonoppringere, 
stasjonære brannalarmsystemer, 
heiser, etc.)

Varmedetektor: 

Automatisk brannvarsler for takmon-
tering med brannbeskyttelse døgnet 
rundt

Basestasjon:

Med basestasjonen er ulykkesste-
det raskt og enkelt identifisert, og 
opptil seks personer kan motta en 
SMS-brannalarmmelding og andre 
systemmeldinger.

Systemmodul:
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Brukerhåndbok på www.norgem.no
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Brannvernutstyr og HMS punkt

HMS punkt som enkelt flyttes ved behov.
Alt er montert på en tralle.
Robust lagringsområde for brannvernsutstyr.

FPT6 singel

FPT3 dobbel
FPT5 HMS punkt
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KM 57904
BS EN 3

KM 57904
BS EN 3

Brannslokkeapparater

Velg håndslokker etter behov

Brannklassene er angitt med bokstavene A/B/C/D/F 
på håndslokkeren`s frontetikett.

A  Angir at håndslokkeren egner seg mot branner i faste organiske materialer så som tre-
verk, papir, tekstiler og lignende. 

B  Angir at håndslokkeren egner seg for bruk mot væskebranner så som bensin, olje, lakk, 
maling og lignende.

C  Angir at håndslokkeren egner seg mot gass branner så som propan, metan og butan 
gasser.

D  Angis at håndslokkeren egner seg mot brann i metaller. 
D klassen branner omfattes ikke av EN 3 standarden.

E  Angis at håndslokkeren egner seg mot brann i frityr med vegetabilsk olje. Dette er den 
nyeste brannklassen.

Pulver

Skum

Gass

Spesial
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Alarmstyringssystem / REACT

Revolusjonerende nødvarslingsstyringssystem

REACT er vår digitale varslings- og kommunikasjonsplattform for nødsituasjoner på 
byggeplassen. En mobilapp, som du får rapportene til våre WES-produkter direkte på 
smarttelefonene til byggeplassens ansatte. Ubegrenset antall brukere innenfor en byggeplass 
og en gjestemodus for raskt å inkludere en midlertidig arbeider i sikkerhetssystemet.

Funksjoner

• Tilkobling mellom WES-systemer og REACT

• Individuelle plantegninger eller rømningsruter

• SOS-alarm for varsling i spesielle situasjoner

• Kontaktlister for interne og eksterne kontakter

• Oppgaver og instruksjoner

• Godta / avvise alarmer

• Aktivere alarmer og tilleggsinformasjon når alarm utløses

• GPS-posisjon ved nødoppringing

• Differensiert varsling for bestemte arbeidsgrupper

• Ulike typer alarmer (brann, skade, etc.)

• Online brukergrensesnitt for konfigurering av systemet

• Sentral overvåkning og kontroll av alle byggeplasser

Hva er viktig?

• I krisesituasjoner er det alltid tid og press for å handle. 

• Hvert minutt teller. 

• De første minuttene av en farlig situasjon er avgjørende 
for det videre resultatet av en krise eller ulykke.

• Med REACT sikrer du at alle involverte parter har riktig 
informasjon, så raskt som mulig, når som helst og hvor 
som helst (mobil).

• REACT har blitt utviklet fra praksis og har allerede 
bevist seg flere ganger.
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KONTAKT OSS:

Norgem AS
Tlf. +47-400 74 100
E-Post: post@norgem.no
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