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De totaaloplossing voor industriële bewakingscentra 

 
 

In de industriële sector ligt de focus van 
bewakingscentra op de visualisering, 
controle en documentatie van 
brandalarmsystemen. Het WinGuard 
softwareplatform biedt een totaaloplossing 
door de verschillende interfaces en functies 
te bundelen. 

 

Veelzijdige interfaces 
 

Met zijn uitgebreide pakket interfaces, vormt 
WinGuard de perfecte verbinding tussen 
brandalarmsystemen en andere 
beheersystemen voor het gebouw, 
beveiliging en communicatie. Automatische 
import- en replicatiefuncties maken een 
snelle configuratie mogelijk en zorgen ervoor 
dat alle detectoren op de juiste manier 
worden aangesloten. 

 

Eenvoudige configuratie 
 

De kern van WinGuard wordt gevormd door 
de ingebouwde grafische editor. Met dit 
krachtige hulpmiddel voert u gemakkelijk 
CAD-plattegronden in. Zo kunt u de 
verschillende lagen controleren en de positie 
van detectoren beoordelen. Detectoren 

die niet op de CAD-tekeningen staan kunnen 
met de 'drag & drop'-functie gemakkelijk 
worden toegevoegd. Met de realtime 
testfunctie kan de juiste weergave meteen 
gecontroleerd worden. 
 
Naast een eenvoudige configuratie beschikt 
WinGuard ook over de mogelijkheid om 
automatisch routekaarten aan te maken. 
 

Intuïtieve bediening 
 
De grafische gebruikersinterface maakt een 
intuïtieve bediening van het 
brandalarmsysteem mogelijk. Detectoren en 
groepen op de plattegronden kunnen 
onmiddellijk gecontroleerd worden. Een 
intelligent uitschakelsysteem bewaakt de 
verbinding van de detectoren. Met de 
revisiefuncties kunnen nuttige testroutines 
worden uitgevoerd. 
 

Ondersteunde alarmverwerking 
 
Bij een brandalarm reageert WinGuard op 
verschillende niveaus. De detector die het 
alarm afgeeft 

wordt aangegeven op een kaart in de 
gebruikersinterface. Dynamische 
meetwaarden laten de gebruiker de juiste 
maatregelen nemen om het incident af te 
wikkelen. Ondertussen voert het systeem op 
de achtergrond automatisch de juiste 
aanpassingen uit. Het verspreiden van 
alarmberichten via bijvoorbeeld telefoon, 
sms, fax of e-mail kan handmatig 
geselecteerd worden of automatisch worden 
uitgevoerd door het systeem. 
 

Documentatie naar een 
gesloten archief 
 
Alle berichten en processtappen, die door de 
gebruiker of automatisch door het systeem 
werden uitgevoerd, worden opgeslagen in 
een protocol. Ieder bericht kan later worden 
teruggelezen zodat duidelijk wordt welke 
maatregelen er genomen zijn. 
 

Rapportages en 
evaluaties 
 
Alarmen, uitschakelingen, fouten en revisies 
worden geëvalueerd aan de hand van 
situatie gerelateerde en vooraf ingestelde 
periodieke rapportages. Vooral de 
documentatie over revisies kan nuttig zijn; 
niet alleen ter controle van dienstverleners 
maar ook als bewijsmateriaal in geval van 
schade. 
 

Verbinding van controlekamers 
 
WinGuard biedt open communicatie 
interfaces op alle gebieden. Naast de vele 
subsystemen voor gebouwen, beveiliging en 
communicatie die er moeten worden 
aangesloten, kan WinGuard via een 
gedocumenteerde interface ook gekoppeld 
worden aan superieure controlecentra voor 
resourceplanning. 
 
WinGuard – de complete en professionele op 
-lossing voor industriële beveiligingscentrale.

 
Schematische weergave van een WinGuard systeem 

 
 
 

BEHEER 
Bediening van alle systemen 

INFORMATIE 
Alles in een oogopslag 

DOCUMENTATIE 
Rapportages en evaluaties 
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