Coptr® Waarschuwingssysteem voor Onweer
Bescherm spelers en personeel tegen het
gevaar van onweer. Bestel nu - in mei op uw golfbaan.
• Volledig automatisch onweerswaarschuwing
en allesveilig signaal
• Sirenesignalen volgens verenigingsspecificaties
• Doeltreffende en veilige organisatie in geval van onweergevaar
• Gepatenteerd en getest
• Aansprakelijkheidsverzekering voor de raad van bestuur
en clubmanagement
• Ontlast het personeel op onweersdagen
• Optimale perceptie van verantwoordelijkheid
jegens werknemers, leden en gasten
• incl. weergave van onweersstatus op smartphone
met aftellen tot alles veilig is
• incl. voorlichtingsmateriaal, bv. voor schuilkelders bij onweer

Vraag een offerte aan: Rob Zwanenburg, adviseur voor BeNeLux
zwanenburg@coptr.de of +31 621825010
Geselecteerde referenties in Europa:

Basisuitrusting
Golf

Het systeem ontvangt in real time en met de grootste precisie de exacte coördinaten van alle
directe blikseminslagen in de omgeving van de golfbaan en geeft deze gegevens naar gelang
van de locatie door aan iedereen buiten in de vorm van een waarschuwings-, alarm- of einde-waarschuwingssignaal. De gegevens zijn afkomstig van het nieuwste stormwaarnemingssysteem van de Siemens Groep.
Het alarmsysteem maakt gebruik van krachtige sirenes overeenkomstig de specificaties van
de EGA. Het einde van de waarschuwing wordt gegeven 20 minuten na de laatste blikseminslag in het controlegebied.
De waarschuwing en het einde van de waarschuwing gebeurt automatisch, zonder enige
menselijke invloed. Dit biedt vele voordelen ten opzichte van manuele stormwaarschuwingen
op golfterreinen: omdat het systeem gebruik maakt van feitelijke meettechnologie, maakt het
objectivering van de weerwaarnemingen mogelijk en vervangt het de menselijke beoordeling,
die subjectief en mogelijk foutief is, wat een potentieel gevaar is voor mensen buiten.
De functionaliteit van het systeem beperkt zich uitsluitend tot het melden van een echte blikseminslag in een voor uw veiligheid relevante omgeving. Het systeem kan geen blikseminslag
voorspellen of andere weersvoorspellingen doen.
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