
Management software VISUAL FIRE 

Beschrijving 

Algemeen 

Kenmerken 
VISUAL FIRE is een grafisch software pakket voor het beheer 
van uw brandmeldinstallatie. Het in beeld brengen van  
plannen die dynamische objecten bevatten, geeft aan de 
gebruiker duidelijke informatie over de toestand van zijn 
installatie. Met de mogelijkheid de installatie op afstand te 
bedienen, is Visual Fire zodoende een waardevol hulpmiddel 
bij het nemen van de juiste beslissingen. 

• Geschikt voor het beheer van maximaal 32   
netwerken van 24 brandmeldcentrales. 

• Visual Fire is opgebouwd uit 2 onafhankelijke 
sofware pakketten : 

 Bemanet Server : deze software zorgt voor het 
 verzenden en ontvangen van berichten tussen de 
 brandmeldcentrale(s) en de database 

 Visual Fire : software voor de supervisie van de 
 brandmeldcentrale(s) en het lezen/schrijven in de 
 database 

• Verbinding tussen Bemanet Server en Visual Fire 
middels TCP/IP. 

• Verbinding tussen Bemanet Server en  
brandmeldcentrale(s) middels TCP/IP of seriële 
poort  

• Mogelijkheid voor meerdere stations met Visual Fire 

• Het beheer van Visual Fire kan in meerdere talen 
worden uitgevoerd (FR, NL, EN, DE) 

• In real-time grafische visualisatie van de  
brandmeldinstallatie middels plattegronden 

• Plattegronden in Autocad- (dwg of dxf) of  
beeldformaat (jpeg of bmp) kunnen afgebeeld  
worden 

• Talloze dynamische symbolen beschikbaar in de 
bibliotheek van Visual Fire (+ creatie van nieuwe 
symbolen mogelijk) 

• Automatisch schakelen van de huidige weergave 
naar de gebeurtenissen (instelbaar in 3 niveaus) 

• Mogelijkheid om per brandmeldelement speciale 
instructies in te voeren 

• Mogelijkheid tot afstandsbediening van de  
brandmeldcentrale(s) (reset, in- en uitschakelen, 
enz.) 

• Beheer van de geplande onderhoudswerkzaam-
heden 

• Inzichtelijk maken van de preventieve  
onderhoudswerkzaamheden 

• Authenticatie van de gebruikers en aanpassing van 
de toegankelijke software functionaliteiten 

• Registratie van alle uitgevoerde handelingen in 
hetlogboek (gebruiker, gebeurtenissen…) 
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Illustratie  
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Architectuur  

Voorbeeld configuratie van Visual Fire: 

• Netwerk van 4 brandmeldcentrales  
(in verschillende gebouwen) 

• Verbonden met één zelfde Bemanet 
Server 

• 4 verschillende posten met Visual Fire 

• Aansluitingsmodus : TCP/IP of seriële 
poort 
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