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De eﬀectieve schakel naar brandbeveiliging
Denkt u wel eens na over de gevolgen die
een (uitslaande) brand kan hebben voor uw bedrijf?

Ontruimen en meer

Michielse Control Systems (MCS) helpt u graag alle risico’s tot een minimum
te beperken. In de afgelopen decennia zijn wij uitgegroeid tot een allround
leverancier van geavanceerde elektronische branddetectie- en brandventilatiesystemen, ontruimingssystemen en aanverwante producten
en diensten. Brandbeveiliging in de breedste zin van het woord dus.
Desgewenst nemen wij het complete brandbeveiligingstraject voor
onze rekening. Van het opstellen van het programma van eisen, tot
het onderhoud aan toe. Daarvoor beschikken wij natuurlijk over alle
benodigde kwaliteitskeurmerken en veiligheidscertiﬁcaten.

Behalve voor branddetectie- en brandventilatiesystemen
kunt u ook bij ons terecht voor allerlei aanverwante producten en systemen. Zo leveren wij bijvoorbeeld hoogwaardige ontruimingssystemen die ervoor zorgen dat alle
aanwezigen in geval van brand tijdig en veilig het pand
kunnen verlaten. Zowel gesproken woord (type A) als toonsignaal (type B), ontruimingsalarmsystemen, maar ook noodverlichting, vluchtwegsignalering en bewegwijzering. Daarnaast
leveren wij diverse andere brandbeveiligingsproducten en diensten.

Branddetectie van A tot Z

Service & Ondersteuning

Branddetectie is het signaleren en melden van een beginnende brand. Hoewel de meeste
ondernemers denken dat het hen toch niet overkomt, is brand nog altijd een van de grootste
bedrijfsrisico’s. Wij leveren innovatieve branddetectiesystemen die
ervoor zorgen dat indien er onverhoopt toch brand uitbreekt,
deze snel en adequaat wordt gedetecteerd en de juiste
personen worden gealarmeerd. Desgewenst nemen wij alle
preventieve maatregelen - van A tot Z - voor onze rekening.
We bekijken per opdracht welke eisen er vanuit de overheid
en verzekeraar worden gesteld. Vervolgens stellen we een
deskundig brandbeveiligingsplan op en voeren dit samen met
opdrachtgever en installateur tot ieders tevredenheid uit.

Onze betrokkenheid houdt niet op bij het ontwerp, plaatsen, in gebruik stellen en
certiﬁceren van brandbeveiligingssystemen. Ook daarna kunt u op onze steun en
expertise blijven rekenen. Zo verzorgen wij desgewenst het complete onderhoud en
bieden ondersteuning bij vragen en eventuele storingen. Daarnaast blinken wij zeker
ook uit in kennis van zaken. Wij verzorgen trainingen en cursussen voor gebruikers en
installerende bedrijven en zitten ook zelf regelmatig met onze neus in
de studieboeken. Zo blijven wij doorlopend op de hoogte van de
nieuwste ontwikkelingen en wet- en regelgeving. Bovendien
zijn wij een erkend leerbedrijf en beschikken we middels onze
website over een uitgebreid kenniscentrum.

Brandventilatie redt mensenlevens
Het grootste gevaar bij brand schuilt niet in het vuur zelf, maar in de ophoping van
schadelijke stoﬀen en gassen. Dit besef heeft MCS ertoe aangezet om zich naast
branddetectie ook toe te leggen op brandventilatie. Want je kunt een brand wel
signaleren, maar wat als deze toch dreigt te escaleren? Daarom bieden wij, samen
met diverse fabrikanten van onder andere luiken, lichtkoepels en lichtstraten,
innovatieve brandventilatiesystemen aan. Deze zorgen ervoor dat in geval
van brand ramen, lichtkoepels en/of luiken automatisch openen, waardoor
schadelijke stoﬀen en gassen kunnen ontsnappen. Dit werkt schadebeperkend
voor zowel mens, gebouw en inventaris, als ook het milieu.
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Onderscheidend vermogen
De kracht van MCS schuilt in het vermogen om opdrachtgevers
te ontzorgen en te ontlasten. Indien gewenst nemen wij het
complete traject voor onze rekening. Van het aandragen van
betaalbare en op maat gesneden oplossingen, het vinden
van de juiste installateurs, tot service en ondersteuning
aan toe. Op deze manier heeft u een hele zorg minder
en kunt u zich volledig focussen op hetgeen waar u
goed in bent.
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