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Toenemende aandacht voor de veiligheid van 
werknemers en een stijging van het aantal claims 
met 21% ten opzichte van 2008 zorgt er samen met 
de aanscherping van Europese wet- en regelgeving 
voor dat veiligheid in de maritieme sector hoog op 
de agenda staat bij iedereen. 

Het vroegtijdig signaleren van bedrijfsongevallen 
met het draadloze alarmsysteem van Storm Safety 
Services stelt de gebruiker in staat bij een calamiteit 
direct een noodoproep te plaatsen waardoor 
vroegtijdig kan worden ingegrepen en lopende 
bedrijfsprocessen geen extra vertraging op lopen. 

Speciaal voor noodsituaties heeft Storm Safety 
Services een noodoproepsysteem ontwikkeld voor 
de offshore, scheepvaart en industrie. Ondanks 
de strenge eisen in deze sectoren gebeuren er 
helaas toch nog vaak ongelukken. In dat geval 
is het belangrijk direct en doeltreffend te kunnen 
handelen. 
Voor noodsituaties in deze sectoren heeft Storm 
Safety Services een draadloos en gemakkelijk 
te implementeren alarmsysteem ontwikkeld. Het 
systeem werkt binnen iedere situatie en maakt 
gebruik van de speciaal door de Europese Unie 
gereserveerde 869 MHz frequentieband voor 
alarmeringen. Het alarmsysteem is geschikt voor 
iedereen die in noodsituaties snel wil schakelen, 
medewerkers extra zekerheid wil bieden en de 
gevolgen van een noodsituatie wil beperken.

Veiligheid
Alle componenten zijn draadloos, eenvoudig 
te implementeren, beschikken over een 4 uurs 
batterij back-up en behoeven slechts een 220 
stopcontact. De alarmzenders maken gebruik 
van transceiver techniek waardoor de persoon 
in nood een bevestiging krijgt dat de oproep 
is ontvangen door de centrale apparatuur. Als 
de alarmzender geen bevestiging krijgt dat de 
oproep is ontvangen zal deze meerdere malen 
worden herhaald. Dit wordt eveneens zichtbaar 
gemaakt door middel van een optische 2 kleuren 
led indicator op de alarmzender. De standaard 
alarmzenders hebben een levensduur van circa 
5 jaar of 20.000 oproepen en geven 3 maanden 
voordat deze leeg is een batterij laag melding af 
aan de centrale apparatuur. 

Hoe werkt het ?

De sectoren waarvoor het product is ontwikkeld 
vragen om maatwerk. Om die reden is ook rekening 
gehouden met de eisen voor de alarmzenders zoals 
explosieveiligheid en waterdichtheid. 
Het alarmsysteem bestaat uit een draadloze 
alarmzender die in geval van nood kan worden 
ingedrukt. De hulpoproep wordt direct verstuurd 
naar één centraal punt, voorzien van de naam 
van de medewerker en het type alarmzender. Het 
systeem is modulair uit te breiden en kan optioneel 
verder worden aangevuld met valdetectie en 
locatiebepaling. Hulpverleners worden uitgerust 
met een mobiele ontvanger welke kan worden 
meegenomen als wordt uitgerukt naar een 
calamiteit. Met de mobiele ontvanger kan met één 
knop ook weer om assistentie worden gevraagd. 
Op het systeem kunnen ook draadloze rook-, gas-, 
water en temperatuurmelders worden aangesloten.

Draadloos alarmsysteem
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Het alarmsysteem kent een relatief lage investering 
omdat er geen gebruik gemaakt wordt van dure 
infrastructuur voor bekabeling, telefonie of GSM 
techniek. Buiten GSM-technieken zijn er op dit 
gebied geen andere aanbieders op de markt. De 
implementatie is snel en eenvoudig, een schip of 
industriële installatie is binnen één dag uit te rusten 
met het volledige systeem.

Voordelen

• Volledig mobiel en draadloos
• Gebaseerd op de 869 MHz alarm frequentie
• Multifrequente alarmzenders 869,2/869,4 MHz
• Transceiver technologie
• Lage TCO (Total Cost of Ownership) 
• Eenvoudig en snel
• Inclusie 4 uur batterij back-up
• IP64 waterdichte alarmzenders
• Zone locatiebepaling (optioneel)
• Automatische valdetectie (optioneel)

Specificaties


