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Oplossingen in brandbeveiliging

STATAMAT werd in 1982 opgericht. Sindsdien heeft het gamma
producten en diensten zich uitgebreid naar alle technieken die
bijdragen tot de brandveiligheid in gebouwen.

Statamat biedt u een volledig gamma kwaliteitsvolle en innovatieve
producten. Het is onze ambitie een oplossing te kunnen bieden aan al
uw problemen in brandbeveiliging. Daartoe volgen wij steeds de
nieuwe ontwikkelingen, producten en technieken van dichtbij op.
Wij besteden veel aandacht aan certificering en kwaliteit van onze
producten en diensten, en evalueren deze continu.
Onze uitgebreide productkennis en jarenlange ervaring laten ons toe u
steeds de beste oplossing te bieden.

Statamat levert aan diverse doelgroepen: groothandel, installateur,
industrie, KMO, zelfstandigen, vrije beroepen, particulier, overheid,
brandweer, gebouwenbeheer, scholen, hospitalen, rusthuizen,
immobiliën,…
Hierbij willen wij de best mogelijke partner uit de sector zijn. Daarom
besteden wij veel aandacht aan certificering van onze diensten
(ISO9001, VCA, NBN S21-050, Bosec,...), kwaliteit en installatiegemak
van producten, beheersoftware voor klant, installateur en
gebouwenbeheerder. Wij staan hierbij steeds open voor uw vragen en
suggesties.
Deze brochure is slechts een beknopte kennismaking met ons bedrijf
en ons productengamma. U kan steeds meer uitgebreide informatie
terugvinden op onze website, of eventueel een vraag stellen via het
contactformulier op de website.
Natuurlijk kan u ook rechtstreeks contact opnemen met onze
adviseurs. Wij staan steeds klaar om u te helpen in uw zoektocht naar
oplossingen in brandbeveiliging!

Statamat NV
Finlandstraat 5A, 9940 Evergem
Telefoon: +32 (0)9 255 53 33
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E-mail: info@statamat.be
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Brandblussers

Branddetectie en -melding

Poederblussers en schuimblussers met drukfles of permanente druk,
CO2-brandblussers, 50kg poederblussers, 50 liter schuimblussers,
automatische brandblussers voor mazoutbranders, kasten en statieven,
voertuigbrandblussers.

Adresseerbare en conventionele brandmeldcentrales met optische,
thermische of muticriteria detectoren, laserdetectoren, drukknoppen,
beamdetectoren, vlamdetectoren, gasdetectie, aspiratiesystemen,
thermische kabel, gesproken alarm, draadloze brandmeldsystemen.

Haspels en kasten

Rook– en warmteafvoer

Vaste of zwenkbare brandhaspels, in kast of muurmontage, met
handbediende of automatische afsluiter. Smalle haspels, haspelwagens,
industriële haspels, RVS-haspels, haspels met kunststofbladen,
werkhaspels, haspels met schuim, haspelkasten, muurhydranten.

RWA-centrales en –drukknoppen voor sturing van kettingmotoren,
tandstangmotoren, spindelmotoren, wind– en regendetectie, prioritaire
bediening, rookluiksturing, koepelsturing, ventilatiebediening,
koppeling met branddetectie.

Brandwerende afdichtingen

Dorgard, Freedor, Deafgard en DMS

Brandmoffen, brandmanchetten, brandwikkels, brandkussens, brandwerend plamuur, brandwerende mastiek, brandwerende mortel, brandwerend PUR-schuim, voorgecoate rotswolplaat, brandwerende coating,
brandwerende covers voor inbouwspots, brandroosters, brandkleppen.

Openhouden van branddeuren en automatisch sluiten bij brand d.m.v.
draadloos Dorgard deurblokkeringssysteem en Freedor draadloze
deursluiters. Deafgard brandalarm voor doven en slechthorenden.
Deaf Message Service doormeldsysteem voor doven en slechthorenden.

Blussystemen

Noodverlichting

Schuimblussystemen voor friteuses en grootkeukens, blussystemen
met inerte gassen (Argon, Argonite of IG55, pro-inert, CO2) of
chemische blusgassen (HFC125, FM200, HFC227), voor objectbeveiliging of ruimtebeveiliging van computers, elektrische kasten, machines.

Permanente en niet-permanente noodverlichting met of zonder
automatische testfunctie, LED-noodverlichting, signalisatieverlichting,
explosieveilige noodverlichting, industriële noodlichtarmaturen,
halogeenprojectoren, gecentraliseerde controlesystemen.

Brandweermateriaal

Pictogrammen

Blusschuim AFFF of andere, brandslangen, straalpijpen, koppelingen en
verdeelstukken, schuimmengers, schuimlansen, watergordijnen,
bovengrondse hydranten, ondergrondse hydranten, straatpotten,
kasten voor brandweermaterieel, polyesterkasten.

Pictogrammen brandbestrijding, evacuatie en redding, verbod, gebod,
waarschuwing, aanwijzing, in polypropyleen, vinyl, aluminium,
plexiglas, fotoluminescerend. Signalisatie, markering, afbakening.
Verlichte pictogrammen en signalisatie.

Veiligheid thuis

Opleiding en advies

Blusdekens, autonome optische en thermische rookdetectoren met
batterijen 10 jaar, CO-melders, gasmelders, keukenbrandblussers,
draagbare brandblussers, uitwerpbare vluchtladders, brandvertragend
impregneermiddel, autobrandblussers.

Basisopleiding brand, theorie en praktijk, blusoefeningen op reëel vuur
of op simulator, met brandblusser, brandhaspel, blusdeken, beveiligde
omstandigheden. Opleiding op maat, advies in signalisatie en evacuatieplannen. Erkend opleidings– en adviesverstrekker KMO-portefeuille.

Onderhoud en herbeproeving

Studie, installatie en dienst na verkoop

Onderhoud en controle van alle brandbeveiligingstechnieken:
brandblussers, brandhaspels, hydranten, branddetectie, rookkoepels en
rookluiken (RWA), blussystemen, noodverlichting. Herbeproeving en
herconditionering van CO2-flessen, ademlucht– en duikflessen.

Eigen studiedienst voor projectering, ontwerp en berekening detectie-,
RWA– en blussystemen. Installatie en indienststelling, keuring,
attestering, onderhoud en herstelling, 24h 7/7 noodinterventiedienst.
Ondersteuning van installateurs.

