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Innovative og bærekraftige løsninger innen brann og sikkerhet
Onsite utvikler og leverer intelligente og bærekraftige sikkerhetsløsninger for bedriftsmarkedet innen
brannovervåking, brannslokking, sensorteknologi, tilgangskontroll og områdeovervåking.

– Alle våre produkter og løsninger er
basert på prinsippet om «alltid å ligge ett
skritt foran trusselen», forteller Jomar
Thoresen, ansvarlig for Salg og utvikling i
Onsite.
På denne måten hindrer Onsites
løsninger at skade skjer hos kundene.
Dette krever tidlig varsling, effektiv situasjonsavklaring og umiddelbar aksjon. Med
moderne teknologi er Onsite virtuelt til
stede og vokter hvert eneste sekund.
Effektiv branndeteksjon og
beredskap

Det siste tilskuddet i Onsite Gruppen er
Onsite FireFighter.
– Med denne satsningen kan vi tilby
svært effektiv branndeteksjon og svært
gode mobile og stasjonære slokke- og
beredskapsløsninger, sier Thoresen.
Han trekker løsningen med termisk
branndeteksjon:
– Termiske kamera detekterer varme
og åpen flamme i masser og materialer, og
alarmerer vår vaktsentral ved overskredet
temperaturterskel og ved branntilløp.
Temperaturterskler forhåndsprogrammeres og alarmerer ved overskridelse.
Vaktsentralen mottar og verifiserer
alarmen ved hjelp av våre intelligente
kamera og sensorer og iverksetter nødvendige tiltak.
– Denne løsninger har blitt tatt i bruk
med stor suksess hos mange av våre
kunder som har hatt høy brannrisiko
og hvor tidlig varsling og rask aksjon er
essensielt.
Brukerne er industribedrifter, gjenvinningsanlegg og verneverdige bygg.
BÆREKRAFTIG SLOKKESKUM –
FIREFIGHTER XL-PLUS
– Vårt bærekraftige slokkeskum XL-Plus
er sertifisert på høyeste nivå (A1) i alle
brannklasser og benyttes i alle våre brannslokkere og beredskapsløsninger som vi
leverer i ulike størrelser og slokkekapasitet.

Brann-beredskapshenger 450L

Eksempel: 5 liter er sertifisert til å
slokke B233 = 233 liter brennende væske.
(Bensin/diesel etc). Slokkeskummet
er ekstremt kjølende, effektivt og er
nedbrytbart på 28 dager, Ikke skadelig for
mennesker, dyr, fisk eller planter.
Onsite leverer blant annet 450-liter
henger, 50-liter slokketralle, samt brannberedskaps-slokkekontainer som kan
fjernstyres fra vaktsentral.
Autonomt og automatisk skumslokkeanlegg.
Skal redusere brannrisiko og gjøre
gjenvinningsbransjens hverdag
tryggere

Gjennom arbeid med sikkerhetsløsninger
for gjenvinningsbransjen og samarbeid
med flere forsikringsselskap, har Onsite
erfart at bransjen generelt har høy brannrisiko, og konsekvensen ved brann kan
være katastrofal.
– I 2022 skal vi fortsette å utvikle
våre løsninger for å ytterligere redusere
brannrisikoen i gjenvinningsbransjen og
tilby flere løsninger som gjør hverdagen
tryggere, sier Thoresen.
Selskapets filosofi er å oppdage risiko
for brann og branntilløp på et svært tidlig
tidspunkt og igangsette effektive tiltak
for å slokke brannen mens den er liten,
på et stadium hvor den kan bekjempes
med minimalt med slokkemidler. Dermed
forhindres katastrofer med konsekvenser

for økonomi, drift og risiko for liv og helse.
– Tilbakemeldingene vi får fra våre
kunder er at de føler seg trygg på at vi
overvåker anleggene hvert sekund og når
de selv ikke er til stede. Det gjør noe med
nattesøvnen når de vet at vi varsler og
aksjonerer om en uønsket hendelse skulle
oppstå.
En ekstra sikkerhet er slokkeløsninger
som er fjernbetjent fra døgnbemannet
vaktsentral, og som kan betjenes manuelt
av egne ansatte på egen lokasjon i arbeidstiden
– Vi løser oppgaven uten å være fysisk
tilstede.
Avvikene varsles når de oppstår og de
fjernbetjente løsningene kan igangsettes
umiddelbart, og det er derfor ikke behov
for utrykking med bil , noe som gir en
betydelig miljøgevinst.
– Dette kaller vi «GRØNT VAKTHOLD».
Grønt vakthold sammen med innovative
og bærekraftige slokkeløsninger, bidrar
ytterligere til Det Grønne skifte. Onsite er
stolte av å være alene om disse løsningene
i markedet i dag.
– Vi vil fortsette å utvikle og tilby
innovative og bærekraftige totalløsninger
innen brann og sikkerhet for å trygge våre
kunder, forsikringsselskapene og miljøet,
avslutter Thoresen.

Brann-beredskapstralle 50L med kabinett.

KONTAKTINFORMASJON:
Hjemmeside: https://www.onsitesecurity.no/
Kontaktperson: Jomar Thoresen, Salg og utvikling
E-post: jomar@onsitesecurity.no
Tlf: 975 42 950

