
Telepage NEN 2575 KIT
Stil alarm - Stille ontruiming 

In het geval van brand of een andere noodsituatie is het van 

levensbelang om de ontruiming van gebouwen - en zeker bij 

zorginstellingen en gesloten inrichtingen - snel en ordelijk te laten 

verlopen. De draadloze stilalarminstallatie van Telepage waarschuwt 

een selecte groep medewerkers die deze ontruiming direct in gang 

kunnen zetten zonder dat er paniek uitbreekt. Dit uitgebreide  

NEN-KIT-Systeem kan tevens functioneren als back-up  van reguliere 

oproepsystemen en voldoet aan de laatste NEN 2575 norm.

We leveren altijd maatwerk! Van advies tot installatie en beheer, 

zodat uw persoonlijke situatie altijd de beste oplossing krijgt!

Waarom Telepage

� Compleet basispakket

�  Vele uitbreidingsmogelijkheden en 
opties

� Kwalitatief hoogwaardige producten

� Gemakkelijk te koppelen, ook in grotere  
 omgevingen

� Ingang Espa en I/O 

�  Eén geïntegreerde oplossing;  
plug & play

� Complete installatie en onderhoud

� Laatste NEN 2575 certificering

� Unieke prijs-kwaliteit verhouding



Normering
De landelijk geldende NEN 2575 norm stelt nauwkeurige eisen aan 
alle ontruimingsalarminstallaties. Daarbij wordt gelet op ontwerp, 
uitvoering, comptabiliteit en kwaliteit. Niet alleen de producten zelf, 
maar ook de (BHV) organisatie, de wijze van installeren, bekabelen en 
verplichte noodvoedingen, moeten aan deze norm voldoen.

Advies
Vraag uw Telepage adviseur wat in uw situatie de beste keuze is, want 
wij verzorgen graag maatwerk. Dat betekent niet alleen een passend 
advies en een optimale prijs-kwaliteitverhouding, maar ook installatie 
en onderhoud, totale ontzorging dus!

Over Telepage
Telepage Solutions is adviseur, leverancier/distributeur van ‘kritische 
communicatiesystemen’, zoals berichtenweergave, NEN 2575 ‘stil 
alarm’, persoonsbeveiliging,  
zorgsystemen, camera  
systemen, domotica enz.  
Naast het leveren van diverse  
merken en technieken zorgen  
wij ook voor implementatie  
en onderhoud!

Basispakket
De Telepage NEN2575 KIT bestaat uit 
één afsluitbare kast met een compleet 
basispakket (incl. montage-instructie en 
aansluitschema’s) met daarbij diverse 
opties, waaronder programmering via een 
webtool met pulldown menu’s. Bovendien 
hebben wij een NEN-controller ontwikkeld 
waardoor een server overbodig wordt. 
Uiteraard wordt gebruik gemaakt van de 
allerbeste pagers en kent de NEN 2575-kit 
een unieke prijs-kwaliteitverhouding.  
De inhoud van het basispakket:
� 1x NEN-controller (met in- en uitgang)
� 1x Noodstroomvoorziening
� 1x UHF-zender, inclusief 2 inputs
� 1x Antenne inclusief bevestiging
� 1x 5-voudig laadrek
�  3x Pager (alfanumeriek, trilfunctie en 

kleurendisplay)
�  Of Smartphone met ingebouwde 

Pagerfuncties
�  Bewaakt bedieningspaneel voor 

handmatig oproepen

Uitbreiding / opties
� Repeater (stand alone / niet bekabeld)
� 24/7 webportal bewaking
�  Smartphone Applicatie voor real-time 

detectie 
� Extra UHF zenders
� Extra laadrek (5 posities of enkelvoudig)
�  Extra pagers (alfanumeriek en 

trilfunctie)
� Extra Espa koppelingen
� Extra I/O contacten
� Extra voeding EN54-4
� Persoonsbeveiliging
� Geïntegreerde zorgoproep systemen
�  Telepage Applicatie Server (TAS) als 

backup voor oproepen van derden en 
voor extra in- en uit koppelingen of 
integratie met overige communicatie 
apparatuur onder andere (IP-) Dect, 
nursecall, Smartphone oplossingen, etc.

� Installatie en onderhoud
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