Firefly EXIMIO

Unika gnistdetekterings- & brandskyddslösningar

Firefly EXIMIO
Med 40 års erfarenhet av att leverera förebyggande brandskydd
till processindustrin erbjuder nu Firefly en ny systemgeneration,
EXIMIO. Med robusta produkter avsedda att klara de mest
krävande industriella miljöer, tillhandahåller Firefly högkvalitativa
säkerhetslösningar för den globala processindustrin.
EXIMIO är ett användarvänligt system som erbjuder en
lägre total ägandekostnad. Dess patenterade teknik maximerar
säkerheten samt minimerar falsklarm och undviker därigenom
kostsamma produktionsstopp.

“We installed the Firefly Fire Prevention
System at the beginning of 2012 and we
are 100% satisfied. The system already
prevented a major incident that would
have caused heavy losses in reconstruction
and maintenance costs, plus the
associated stoppage costs. We strongly
recommend the installation of these
systems”
Marco Aurélio Reichardt
Gerente Industrial (Industrial Manager)
Brasplac Industrial Madeireira Ltda

Systemstruktur
EXIMIO bygger på en nätverksstruktur där detektering, släckning
och övervakningsfunktioner ansluts till nätverket via lokalt
placerade hubbar. Ytterligare skyddszoner kan även läggas till i
nätverket vid behov. Användarens operatörsgränssnitt kan integreras
i processen på valfri plats utan höga kostnader, något som ofta krävs
av konventionella leverantörer.
Systemet är således decentraliserat, vilket ger fördelen av
kortare kabellängder, men erbjuder samtidigt fördelarna med ett
centraliserat system genom att låta operatören styra systemet från
valfri plats. EXIMIO-systemet kan även integreras med kundernas
drifts-och styrsystem.

- Enkel, kostnadseffektiv och
enkel att installera
- Lätt att utvidga systemet, lägg
till zoner eller funktionalitet utan
fördefinierade gränser
- Kortare kabellängder

IntuVision™
IntuVision™ är EXIMIO-systemets operatörsgränssnitt. IntuVisionTM ger en tydlig, informativ och användarvänlig översikt över installerade skyddszoner och deras status. Dessutom kan flera valfria
programvarupaket läggas till i systemet vilket öppnar upp för nya
möjligheter.

- Lätt att förstå
- Full översikt över skyddszoner
och systemstatus
- Snabb navigering från allmän
översikt till detaljerad information
- Möjlighet att integrera ritningar

EXIMIO –
alltid aktuell information
EXIMIO ger information om systemet och dess säkerhetsstatus
genom praktisk online-rapportering. En rapport i RiskStatistics™
innehåller en genomgång av händelser och trender under en vald
tidsperiod, kombinerat med detaljerad statusinformation om alla
systemfunktioner, där sådana finns. Dessutom kan statusinformation
från flera produktionsanläggningar övervakas centralt.

EXIMIO förenklar service och underhåll för systemet genom flera
smarta funktioner. Systemet meddelar när det är dags att utföra
planerat underhåll och visar med enkla guider hur man utför detta.
EXIMIOs online-funktion ger även möjlighet för Firefly Servicecenter
att erbjuda fjärrsupport.
EXIMIO InfoLED™ är visuella indikatorer för detektorer och
andra viktiga delar av systemet. Genom färgkodning är direkt
kommunikation mellan systemdelar och operatören möjlig. Detta är
ytterligare en funktion som gör EXIMIO till det mest användarvänliga
systemet på marknaden.

Om Firefly
Firefly är ett svenskt företag som levererar gnist- och brandskyddssystem till den globala processindustrin. Firefly grundades 1973 och
har specialiserat sig på att skapa kundanpassade systemlösningar av
högsta tekniska standard och kvalitet.
Firefly äger mer än 40 patent, vilket skapar en unik portfölj av innovativa produkter och systemlösningar. Fireflys produkter innehar internationella godkännanden och företaget är börsnoterat på OMX/
Nasdaq First North i Stockholm. Den innovativa tekniken bakom
Firefly EXIMIO utgör företagets senaste steg i strävan att leverera systemlösningar och tjänster med fokus på varje kunds specifika behov.
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