
Sprinkler Remote



Inkludert

3 999,–

3 799,–

3 499,–

3 299,–

2 999,–

Sprinkler Remote-pakken

Hva er Sprinkler Remote? Prismodell

Grunnpakken
Installasjons kostnadene 
er  inkludert i månedlige 
kostnader.

1 Sprinklerstamme

Månedlig sum per 
 sprinklerstamme  
ved kjøp av 1 pakke.

2 Sprinklerstammer

Månedlig sum per 
 sprinklerstamme  
ved kjøp av 2 pakker.

3 Sprinklerstammer

Månedlig sum per 
 sprinklerstamme  
ved kjøp av 3 pakker.

4 Sprinklerstammer

Månedlig sum per 
 sprinklerstamme  
ved kjøp av 4 pakker.

5 Sprinklerstammer

Månedlig sum per 
 sprinklerstamme  
ved kjøp av 5 pakker.

Dere får redusert månedspris per Sprinkler Remote-stamme ved å velge  
flere Sprinkler Remote-pakker.

Bindingsperiode på 2 år gjelder alle pakkene.

Sprinkler Remote er en digital tjeneste levert av Bravida Norge,  
hvor man utfører den ukentlige kontrollen av sprinklerstammen  
– digitalt og fjernstyrt. Tjenesten utfører den ukentlige  kontrollen 
iht. lovpålagte krav fra NS-EN 12845. Dette innebærer blant 
annet at man kontinuerlig har tilgang til:

Over- og undertrykkssensorer 

Sensorer stengeventil

Alarmsensorer pressostat

Sensor kuleventil

Styreskap

Gateway

Magnetventil

Installasjon

• Korrekt stilling for alle 
 stengeventiler 

• Fjernstyre funksjonskontroller 

• Tilgang til nødvendige 
 rapporter og dokumentasjoner 
fra ukentlige kontroller

• Oversikt av over- og undertrykk 
(manometertrykk) 

• Loggføre trykk fra distanse 

• Kontroll av sprinkleralarm



3 GODE GRUNNER 
for å velge Sprinkler Remote

1

2

3

Spar kostnader! Istedenfor å utføre den  ukentlige 
kontrollen fysisk, kan man nå utføre samme test 
 automatisk! Ikke bruk ressurser på å reise ned til 
 enhver sprinklerstamme – kontroller dem fjernstyrt!

Ved installasjon av flere Sprinkler Remote-pakker fra 
oss vil du få oversikt over alle sprinklerstammene på 
ett og samme dashboard. Nå kan du enkelt få tilgang 
til historiske og nye ukentlige kontroller.

Du vil få varsel om det oppstår avvik i  sprinklerstammen. 
Anlegget overvåkes 24/7, og krever kun 
 oppmerksomhet fra deg når det oppstår avvik. 



+ 215 kr/mnd

+ 545 kr/mnd

Pris: avtales

Slik henger det sammen

Ved hjelp av toppsystem med åpen API, sammen med sensorer, 
 magnetventiler, aktuatorer m.m., er det mulig å  utføre ukentlig ettersyn 
automatisk. 

Med Sprinkler Remote kan du få bedre kontroll på at  sprinkleran legget 
 fungerer når uhellet oppstår. Dette er betryggende både for deg 
og dine leietakere.

Ekstra komponenter

Hovedstengeventil over

Pressostat lavtrykk

Kuleventil lavtrykk 

Strømningsvakt

Opsjon
Når sprinklerstammen  
har flere komponenter

Opsjon
Ved utilstrekkelig signal  
til det tekniske rommet

Opsjon
Sprinkleralarmen (SG-13)

Sensor pressostatSensor pressostat

Sensor kuleventilSensor kuleventil

Overtrykkssenor

Understrykkssensor

Magnetventil
Opsjon
Sensor stengeventil

Opsjon
Sprinkleralarm (SG-13)

Opsjon
Sensor pressostat

Sensor stengeventil

Opsjon 
Sensor kuleventil

Utvidet nettverk

Ethernet Gateway

Ethernet kabel

Telecom cost 

Sprinkleralarm

Singel sprinklerboks

Dobbel sprinklerboks

Trippel sprinklerboks

+++

Opsjoner tilkommer avhengig av din(e) nåværende sprinkleranlegg. Noen anlegg er 
 utstyrt med serviceventil, noen er plassert langt nede i kjelleren, mens andre har utdatert 
 sprinkleralarm. Sprinkler Remote krever blant annet at man har SG-13 installert.



1. Ikke bruk drifterens tid på noe  
som fungerer 99 % av tiden

2. Dropp brannboka  
– den er nå digital 

3. Dokumenter fra ukentlig 
 kontroll er lett tilgjengelig

4. Følg opp ukentlig ettersyn,  
som er lovpålagt – nå automatisk

5. Unngå menneskelige feil ved  
den ukentlige kontrollen

6. Oppdag feil med en gang det 
oppstår noe mistenksomt 

7. Kontroller at ventiler står åpne til 
alarmventiler og hovedstengeventil

8. Identifiser unormale 
 trykkendringer

9. Bærekraftig! Utfør  kontrolleren 
fjernstyrt fremfor å reise til bygget

10. Kontroller at nøkkelbryteren 
ikke er koblet ut

Virker dette spennende? Vi ønsker i hvert fall å 
høre mer fra deg. Registrer deg ved å scanne 
QR- koden til venstre, eller naviger deg frem til:

http://bravida.no/sprinklerremote

Ønsker du at vi tar 
kontakt med deg?

10 raske om 
Sprinkler Remote

http://bravida.no/sprinklerremote

