
Hvad fi nder du i denne udgave:

• EVT og Falck i tæt samarbejde

• Boligforeningen Vibo og AB Mønten valgte at brandsikre

• Kontaktpersoner

• Se mere på www.engelgaar.dk/ydelser

www.engelgaar.dk | post@engelgaar.dk | Telefon 36 70 21 26 | Egegårdsvej 23, 2610 Rødovre

FireDeTec er genial til 
automatisk brandslukning

Dialog2# 

Stigende problemer med brande i boligforeninger får Falck og EVT a/s
til at indgå unikt samarbejde!



Med Engelgaar´s store kontaktfl ade til Danske Boligselskaber, er vi i 
Falck meget glade for samarbejdet med Engelgaar Vvs Teknik. Falck 
kan tilbyde en unik løsning indenfor brandsikring af affaldscontainere 
- og så til en fornuftig pris. Systemerne har allerede med succes slukket 
en del påsatte brande i fl ere affaldsrum. Vi er derfor overbevist om et 
godt fremtidigt samarbejde med Engelgaar Vvs Teknik, så vi sammen 
kan hjælpe bolig-selskaberne. 

- Produktchef fra Falck

EVT og Falck i tæt samarbejde om 
at forhindre og slukke brande!
Mange boligforeninger og boligselskaber oplever i stigende grad ildspåsættelser i affalds- og skralderum. 
Det bevirker i mange tilfælde en central og tung post i budgettet til rengøring og reetablering af bygnings-
dele og installationer. Vi tilbyder derfor etablering af 2 forskellige systemer til automatisk brandslukning, 
alt afhængig af forholdene på stedet.

I det direkte system fungerer slangen både som detek-
tor og fordeler af slukningsmidlet. Når slangen kom-
mer i kontakt med ilden vil den sprænge ved netop det 
punkt på slangen, der er i berøring med ilden. Således 
sker detektering og slukning i samme sekund. Systemet 
er særdeles fl eksibelt og meget effektivt, fordi hullet 
peger direkte mod ildens hjerte – dermed vil sluknin-
gen ske hurtigere, og der vil være behov for mindre 
slukningsmiddel. Samtidig kan man begrænse følge-
skader, netop fordi slukningen sker hurtigt og lokalt. 

I det indirekte system fungerer slangen som detektor. 
Når systemet udløses, ledes slukningsmidlet ud gen-
nem distributionsrør og dyser, som man kender det 
fra konventionelle slukningssystemer. I denne version 
er slangen og beholderen også under tryk og derfor 
sprænges slangen også her ved kontakt med ild. Dys-
erne rettes direkte mod det emne, der skal beskyttes. 

Priseksempel:
Pr. anlæg, 6 kg. fl aske
7.500,- ekskl. moms

Priseksempel:
Pr. anlæg, 6 kg. fl aske
4.900,- ekskl. moms

Et system til ethvert behov!
Direkte system Indirekte system



“Vi har været heldige at få monteret brandsikringssy-
stem i 2 af vores store afdelinger. Vi har kørt  med dem 
i ca. 5 år og der er hverken udgifter eller hærværk på 
dem. Man skal bare holde øje med om pulverfl askerne 
er fyldte, via den monterede måler. For ekstra sikkerhed 
har vi tegnet en serviceaftale med EVT.
Vi har oplevet tre brande mens vi har haft dette system, 
men brandene blev hurtigt slukket og 
skaderne meget minimale og kun på selve affaldscon-
tainerne. 

Pulverslukker er en udmærket løsning, da rengøring er 
nemt efter brand  og vi er meget tilfredse med produkt-
et “.

5 år uden brand, ekstra 
udgifter eller hærværk!
Boligforeningen Vibo - 32 anlæg!

Vi valgte at brandsikre!

“Vi har tidligere haft en del problemer med brandstif-
telser, og i hvert fald to gange blev branden slukket af 
anlægget inden skurene tog skade.

Stærke punkter/fordele:
Det er mere besværligt at sætte ild til et skur.
Branden bliver slukket inden det når at brede sig og 
gøre skade på skuret.

Svage punkter/ulemper:
Efter hver gang anlægget slukker en brand skal 
slangerne (i hvert fald delvis) skiftes. 

Alt i alt er vi meget tilfredse over vores brandsluknins-
anlæg, som jeg skrev før har det allerede 
fl ere gange reddet vores skure”.

FireDeTec har reddet 
vores skure fl ere gange !
Andelsboligforeningen Mønten - 22 anlæg!
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Kontaktpersoner

Henrik Engelgaar
Adm. Direktør & 
Vvs-installatør

Christian Bødker 
Forsberg
Overmontør

Erik Nielsen
Serviceleder 

Majbritt Ewert
Koordinator
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Få en serviceaftale til jeres ejendom:

• Skaber tryghed for beboere
• Sparer dyre og omfattende 

reetableringer 
• Undgår følgeskader på bygningen
• Forbedret forsikringsforhold
• Tager ansvar overfor hærværk
• Kan også anvendes til server- og 

teknikrum, eltavler mm. 

Som forebyggende foranstaltning har fl ere af vores 
kunder valgt at tegne en serviceaftale. Serviceaftalen 
omfatter årlig eftersyn og kontrol af pulverfl asker og 
detektorer, og samtidig er man på forkant med tyveri 
og hærværk.

Se eksempel på www.engelgaar.dk/ydelser.

Fordele ved at 
brandsikre:

Priseksempel på serviceaftale pr. 
anlæg pr. år  kr. 560,- ekskl. moms.

Reetablering efter brand ca. kr. 
4.600,- pr. anlæg ekskl. moms.

Se eksempel på www.engelgaar.dk/ydelser.


