TEKNIK, BRAND & SIKRING

MED TANKE FOR HELHEDEN
AVANCEREDE TEKNISKE LØSNINGER PÅ TVÆRS AF PLATFORME

MED TANKE FOR HELHEDEN
FUGMANNs stærke tekniske kompetencer er samlet
i afdelingen Teknik, Brand & Sikring.
Afdelingen rummer vores brede erfaring med
teknisk avancerede løsninger indenfor bygningsautomatik, brand, sikring og overvågning. Ud
over specialiseret og målrettet teknisk kompeten-

ce indenfor hvert af områderne tilbyder afdelingen vore kunder komplette løsninger på tværs af
platforme.

TEKNIK
FUGMANN er specialiseret i intelligente installationer og eksperter i at designe, levere og servicere tekniske anlæg, der lever op til den enkelte
kundes unikke behov. Vi er certificeret KNX-partner og TREND systemhus.
Hos FUGMANN fokuserer vi på energieffektivitet,
driftssikkerhed og høj komfort – tre mål der går
hånd i hånd med intelligente installationer. Vi
udfører løbende større opgaver med integration
af forskellige IBI-systemer som KNX, IHC, LON,
TREND og DALI.
Et eksempel er DEMKOs domicil, der er opført
som lavenergibyggeri med komplet KNX-styring
af de tekniske installationer. Et andet er Kirkebjerg Skole, der ved hjælp af CTS-anlægget

integrerer data fra belysningsanlæg,
ventilation og varme samt solafskærmning,
brand- og sprinkleranlæg. På Kirkebjerg Skole
såvel som det nyopførte plejecenter Akaciegården samles de mange tekniske data i et fælles
CTS-anlæg, og det giver brugerne af bygningen
en unik mulighed for at styre og overvåge
samtlige energiforbrugende anlæg fra en fælles
skærm.
Vi har i det hele taget stor erfaring med at etablere CTS-anlæg med platforme som bacnet, modbus og M-bus. Vores primære forretningsområde
er større entreprisesager for offentlige og private
bygherrer, men en vigtig niche er integration af
IHC med B&O i private luksusboliger, som FUGMANN er eksperter i.

LAD FUGMANN LØFTE DIN BOLIG TIL NÆSTE NIVEAU AF LUKSUS OG KOMFORT
For at din bolig kan rette sig efter dine behov, skal
der være orden i den tekniske kulisse. Før det
bliver let for dig, kræver det en avanceret indsats
af os.

installationer i boliger, og vi er eksperter i SenzeHome og integration af IHC med B&O og KNX.
Derfor kan du roligt lade os løfte din bolig til
næste niveau af luksus og komfort.

FUGMANN er i al beskedenhed absolut blandt
landets førende, når det gælder intelligente

Kontakt os på 36 15 05 05, info@fugmann.dk
eller besøg vores verden på fugmann.dk.
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BRAND OG VARSLING
FUGMANN er eksperter i brandalarmeringsanlæg. Vi er godkendt og certificeret af Dansk
Brand- og Sikringsteknisk Institut til at projektere,
installere og vedligeholde automatiske brandalarmeringsanlæg, varslings- og brandventilationsanlæg.

Vores ekspertise på området betyder, at vi
leverer anlæg designet til den enkelte bygnings
unikke behov. Vi står blandt andet bag det avancerede ABA- og varslingsanlæg i højhusbyggeriet
Copenhagen Towers, lige som vi har varetaget
en omfattende renovering og modernisering af
brandalarmeringsanlæggene på DTU.

OM FUGMANN A/S
FUGMANN er en af Københavns førende elinstallationsvirksomheder. Vi arbejder fortrinsvis for større
offentlige og private bygherrer, og vi har eksisteret i mere end 50 år. Vore cirka 100 medarbejdere skaber, vedligeholder og udbygger bygningers elektriske rygrad, så alt den teknik, der får hverdagen til at
fungere, virker upåklageligt. Vi sørger for sikre og velfungerende bygninger, godt lys og stabilt netværk.
Vi rådgiver om og tager vare på, at de forskellige tekniske anlæg fungerer optimalt samtidig med, at de
bruger så lidt strøm som muligt.

SIKRING
FUGMANN har stor erfaring med sikringsløsninger, der effektivt beskytter værdier, processer og
medarbejdere. Vi installerer og servicerer tyverisikringsanlæg, anlæg til videoovervågning samt
løsninger til adgangskontrol. FUGMANN er godkendt og certificeret af Forsikring & Pension til at
projektere, installere og vedligeholde AIA-anlæg.

Vores erfaring på området giver os mulighed for
at tilbyde kundetilpassede løsninger, der løser
helt særlige behov.
FUGMANN sikrer blandt andet Musikkonservatoriet i det gamle Radiohus mod tyveri og brand
og står bag den avancerede adgangskontrol og
itv-overvågning af nyopførte Royal Arena i Ørestad.

EFTERSYN, VEDLIGEHOLD OG SERVICE
AF TEKNISKE ANLÆG
FUGMANNs serviceorganisation er bemandet
med veluddannede og erfarne medarbejdere,
der står parat til at yde skræddersyet og kompetent service, vedligehold og eftersyn. Vores
vagtordning sikrer hjælp 24 timer i døgnet 365
dage om året.
Vi har stor erfaring med faste servicekontrakter,
som er individuelt afstemt den enkelte kundes

behov. Kontrakterne kan dække alt fra et lovpligtigt årligt eftersyn af for eksempel et brandalarmeringsanlæg til en fuld servicekontrakt. Her
overtager FUGMANN ansvaret for de tekniske
installationer og står for al vedligehold, optimering og eventuel reparation, mens kunden får
maksimal driftssikkerhed til en fast og forudsigelig pris.

KONTAKT FUGMANNS DYGTIGE TEKNIKERE
Du er altid velkommen til at kontakte os på 36 15 05 05 eller besøge vores
hjemmeside Fugmann.dk for mere info om vore kompetencer og referencer.
Du kan også kontakte afdelingen for Teknik,
Brand og Sikring direkte:
Projektleder Jesper Højlund Hansen
jho@fugmann.dk
60 40 05 54

36 15 05 05
info@fugmann.dk
www.fugmann.dk
Facebook.com/FugmannAS
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