SAFE GRANNY

- et sprinklingsanlæg til beskyttelse af immobile personer
i private hjem, ældrecentre og institutioner.
Hvorfor Vandtågeanlæg?

Sprinkleranlæg - Mobile sprinkler - Mobil Vandtågeanlæg - Brandsøjle.
Denne type anlæg har fået mange navne, men formålet er klart, Red liv og skabe Tryghed!
Her er løsningen på at nedbring antallet af dødsbrande samt at
skabe tryghed for personale og pårørende.
Nogle kommuner kalder vandtågeanlæg for Velfærdsteknologi
andre Tryghedsteknologi. Har i også 0-tolerance for dødsbrande så
er dette den sikre løsning.

Safe-Vent står bag konceptet Safe Granny.
Konceptet er udarbejdet for at få fokus på løsningen med
vandtågeanlæg, da de nuværende løsninger der bruges
ikke er tilstrækkeligt i alle tilfælde.

Hvert år dør Ca. 70 mennesker i brand. Størstedelen af denne gruppe er over 67 år.
Mange af disse dødsfald kunne have været undgået, hvis brandslukningen var bedre.
Der bliver lavet rigtig mange gode tiltag i form af røgalarmkampagner, forebyggelsesprojekter mm.
Men statistikken over dødsbrande viser desværre at dette ikke er nok.

HAR DIN KOMMUNE OGSÅ
0-TOLERANCE FOR DØDSBRANDE?
Vi har jo de der dysser i Loftet??

Det er meget vigtigt at være opmærksom på at Sprinkleranlæg der er
installeret på plejecentre og andre steder, kun beskytter bygningerne og ikke personerne i dem.
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SAFE GRANNY

- et sprinklingsanlæg til beskyttelse af immobile personer
i private hjem, ældrecentre og institutioner.

Hvordan virker anlægget?

Anlægget er udviklet til de borgere der udgør en større brandfare. Denne samfundsgruppe er typisk kendt af
plejepersonalet.
Anlægget er designet til at passe ind i alle hjem, det kræver ikke yderligere at kunne installer. Det tilsluttes
den eksisterende vand- og elforsyning typisk under den nærmeste håndvask, eller teknikrum.

Designet er enkelt og kommer ikke til at vække opsigt i hjemmet.
Ved brand detekterer anlægget branden i et tidligt stadie, og bekæmper branden med meget lidt vand.
Vandtåge er 100 gange mere effektiv end standard sprinkler system. Anlægget aktiverer vandtågespredning
med 100% sikkerhed!

Anlægget detekterer og udsender vandtåge når det bliver aktiveret af:
Røgmelder og temperaturmåling - Temperaturmåling - Uden strøm, glasampul sprænges

For uddybelse af funktioner eller spørgsmål
kontakt Safe-Vent
Jonas K Nielsen
Mail: jkn@safevent.dk
Tel: 21 62 82 41

Yderligere information findes her:
www.safegranny.dk
www.hmi-basen.dk (HMI nr. 101021)

Se test video af anlægget:
https://youtu.be/V5Jwtt5iHhY

Safe Granny kan opleves på Dokkx i Århus Centrum for velfærds- og frihedsteknologi:
http://dokkx.dk/safegranny
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