Omdat veiligheid nooit stil staat!

EXCLUSIEF bij Telepage

Telepage NEN Kit 3.0
Stil alarm - Stille ontruiming

NIEUW

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.

	Groot en draaibaar HR-scherm

We leveren altijd maatwerk! Van advies tot installatie en beheer, zodat uw
persoonlijke situatie altijd de beste oplossing krijgt!

Nu met LX7 pager met o.a.
	Magnetisch laadcontact
	IP67 - Robuust en 100% waterdicht
	Uit te breiden met WiFi,
persoonsbeveiliging en GSM
	Hoge detectiegevoeligheid
	Gegarandeerd 24 uur stand-by tijd

NEN Kit 3.0

Basispakket

Compacter,
multifunctioneler en
nóg nauwkeuriger!

De Telepage NEN Kit 3.0 bestaat uit één
afsluitbare kast incl. EN54-4 voeding 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 allernieuwste
pagertechniek en kent de NEN Kit een unieke
prijs-kwaliteitverhouding.

Stil alarm met stille ontruiming vraagt om betrouwbaarheid en de
beste technologie. Daarom blijft Telepage zichzelf ontwikkelen. De
nieuwe NEN Kit 3.0 voldoet niet alleen aan de laatste NEN 2575 norm,
maar is ook in technische opzet op vele fronten verbeterd:

	Functionele uitbreidingsmogelijkheden in de vorm van extra
inputs & outputs en extra communicatiemiddelen

De inhoud van het basispakket:
 1x NEN-controller
 Geïntegreerde noodstroomvoorziening
 UHF-zender, inclusief 2 inputs
 Antenne inclusief bevestiging
 5-voudig laadrek, incl. muurbevestiging
	LX7 Pager (alfanumeriek, trilfunctie en
kleurendisplay)
	I/O contact voor koppeling
Brandmeldcentrale
	Bewaakt bedieningspaneel voor
handmatig oproepen
	Espa-in standaard t.b.v. de Brandmeldcentrale

	Te koppelen aan diverse brandmelding- en zorgsystemen

Uitbreiding / opties

	Standaard 1x Espa-in; Optioneel: 1x extra Espa-in en 2x Espa-out

	Smartphone met ingebouwde Pagerfuncties
	24/7 webportal bewaking
	Extra laadrek 5 pagers in Multi-laadrek
	Extra pagers (alfanumeriek en trilfunctie)
	Man-Down functie
	Extra Espa koppelingen
	Extra I/O contacten
	Extra voeding EN54-4 indien laadrek elders
geplaatst
	Integratie met Persoonsbeveiliging
	Geïntegreerde Zorgoproep systemen
	Telepage applicatie Server als backup voor
oproepen van derden en voor extra in- en
uit koppelingen of integratie met overige
communicatie-apparatuur zoals met (IP-)
Dect, Nursecall, Smartphone-oplossingen,
etc.
	Installatie en onderhoud
	Integratie met (Gebouw-) Management
systemen

	Alles-in-één compacte behuizing, incl. EN54-4 voeding
	Plug and play opbouw
	Kleinere, stevige metalen kast: 62x30x16 cm (lxbxd)
	Sterk verbeterde, moderne en professionele componenten voor
nauwkeurige technische parameters en langdurige werking met
minder onderhoud
	Configuratie-flexibiliteit, om aan nog meer
eindgebruikersvereisten te voldoen.

	Web-based basis, met remote service control
	Client software; pager oproep vanaf PC / BHV (optioneel)
	Grotere NEN 2575 oplossingen, o.a. d.m.v. PRS-zenders

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!
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