Firefly EXIMIO

Najwyższej jakości systemy wykrywania i gaszenia iskier
oraz prewencyjne systemy przeciwpożarowe

Firefly EXIMIO
Z przyjemnością przedstawiamy Państwu nową generację
produktów EXIMIO, które są efektem naszego 40-sto letniego
doświadczenia. Wysokiej jakości produkty przygotowane do
pracy w najcięższych warunkach przemysłowych zapewniają
bezpieczeństwo przeciwpożarowe na najwyższym poziomie.
EXIMIO to nowoczesny i przyjazny dla użytkowników system,
który zapewnia niski Całkowity Koszt Posiadania. Opatentowane
technologie pozwalają zmaksymalizować bezpieczeństwo i niezawodność, zminimalizować ilość fałszywych alarmów, zapobiegając
w ten sposób kosztownym przestojom produkcyjnym.

“System ochrony przeciwpożarowej
zainstalowaliśmy na początku 2012 roku,
jesteśmy z niego zadowoleni w 100%.
Dzięki systemowi już zdołaliśmy uniknąć
dużego wypadku, który pochłonąłby
ogromne koszty odbudowy oraz związane
z nią koszty przestoju. Zdecydowanie
zalecamy instalację systemów”
Marco Aurélio Reichardt
Industrial Manager
Brasplac Industrial Madeireira Ltda

Architektura systemu
System EXIMIO opary jest na strukturze sieciowej. Sygnały
przesyłane przez detektory, urządzenia gaśnicze oraz informacje
o stanie pracy systemu zbierane są przez lokalnie zainstalowane
koncentratory sieciowe. Dodatkowe strefy gaszenia można dodać
do sieci w dowolnym momencie. Istnieje również możliwość
rozbudowy systemu o interfejsy dla operatorów, mogą one zostać
zainstalowane w dowolnie wybranych miejscach.
System jest zdecentralizowany, co pozwala zmniejszyć ilości
kabli potrzebnych przy montażu. Operatorzy mogą nadzorować
prace całego systemu na każdym z interfejsów operatora. System
EXIMIO może być zintegrowany z innymi systemami operacyjnymi
i kontrolnymi.

- Prosty w obsłudze
- Pozwalający na łatwą
rozbudowę zarówno stref
gaśniczych, jaki i funkcji
oprogramowania
- łatwy w montażu

IntuVision™
IntuVision™ to interfejs operatora systemu EXIMIO. Zapewnia on
przejrzysty, bogaty w informacje i przyjazny dla użytkownika podgląd stanu pracy urządzeń gaśniczych, jak i pozostałych elementów
systemu. Dodatkowe funkcje oprogramowania otwierają nowe możliwości dla użytkowników.

•
•

•
•

Przejrzyste menu
Pełen wgląd w działanie stref
detekcji i gaszenia oraz informacje o statusie sytemu
Intuicyjna obsługa
Możliwość przedstawiania
informacji na schematach i
rysunkach

EXIMIO – aktualne informacje
System EXIMIO dostarcza informacje na temat stanu pracy systemu
poprzez mailowe raporty przesyłane do wskazanych użytkowników.
Raport RiskStatistics™ zapewnia podsumowanie wydarzeń i
trendów w wybranym przedziale czasowym wraz ze szczegółowymi
informacjami o stanie wszystkich podzespołów systemu. Dodatkowo,
informacje o statusie systemów z kilku zakładów produkcyjnych
mogą być monitorowane centralnie.
EXIMIO ułatwia serwis i konserwacje systemu poprzez wiele
innowacyjnych rozwiązań. Informacja o zbliżającym się przeglądzie

okresowym pojawia się automatycznie na interfejsie użytkownika.
W menu znajduje się również przewodnik dla osób dokonujących
okresowych przeglądów. System EXIMIO poprzez połączenie
z Internetem daje możliwość zdalnego wsparcia dla Centrum
Serwisowego Firefly.
EXIMIO InfoLED™ detektory i inne kluczowe podzespoły
systemu EXIMIO zostały wyposażone w sygnalizatory LED, co
ułatwia komunikację między systemem a Operatorem. Sprawia to,
że EXIMIO to najbardziej przyjaznym dla użytkownika systemem na
rynku.

O nas
Firefly jest szwedzką firmą, która oferuje systemy ochrony przeciwpożarowej oraz systemy wykrywania i gaszenia iskier dla procesów
produkcyjnych na całym świecie. Firma została założona w 1973 ,
specjalizuje się w tworzeniu najwyższej, jakości rozwiązań dopasowanych do potrzeb klienta.
Firefly posiada ponad 40 patentów, tworząc w ten sposób wyjątkowe portfolio innowacyjnych produktów i rozwiązań. Firma jest
notowana na giełdzie papierów wartościowych OMX/NASDAQ
First North Exchange w Sztokholmie w Szwecji. Firefly EXIMIO to
śmiały krok w przyszłość, który zapewni całkowicie nowe możliwości użytkownikom.

Telefon +46 8 449 25 00, Fax +46 8 449 25 01
Firefly AB, Textilgatan 31, 120 30 Stockholm, Szwecja
info@firefly.se www.firefly.se

