Omdat veiligheid nooit stil staat!

EXCLUSIEF bij Telepage

Telepage NEN Kit Smart
met ultramoderne technieken
Onze maatschappij draait tegenwoordig op smartphones en zijn dus ook niet
meer weg te denken in het bedrijfsleven. Mede daarom, want we willen ook graag
vooroplopen in techniek, hebben wij een nieuw, ultramodern OAI (Ontruiming
Alarm Installatie) ontwikkeld op basis van smartphones en daarmee gebruik maakt
van Wifi en 4G.
Deze volledig draadloze Telepage stilalarminstallatie waarschuwt een selecte
groep medewerkers die een noodzakelijke ontruiming direct in gang kunnen
zetten zonder dat er paniek uitbreekt. Verpleeg Oproep Systemen (VOS) kunnen
dan ook eenvoudig worden gekoppeld aan dit systeem. Door gebruik te
maken van Bluetooth-bakens kunnen bij een noodoproep met de rode knop
(licentie) direct alle locatiebepalingen getoond worden. En uiteraard voldoet dit
gloednieuwe systeem aan de laatste NEN2575-4 norm.
We leveren altijd maatwerk! Van advies tot installatie en beheer, zodat uw
persoonlijke situatie altijd de beste oplossing krijgt!

Samsung XCover-5
smartphone











Android 11
5.3-inch scherm
IP68 (volledig stof- en waterdicht)
Valhoogte 1,5 meter bescherming
Noodknop
3000maH accu
Snel laden via POGO-pin
Multilaadrek beschikbaar
BLE-NFC
2 Jaar garantie

NEN Kit Smart

Basispakket

Volledig aangepast aan
de nieuwe werknorm!

De Telepage NEN Kit SMART bestaat uit één
afsluitbare kast, inclusief EN54-4 voeding
en een compleet basispakket met montage
instructie en aansluitschema’s. Daarbij zijn nog
diverse uitbreidingen en opties verkrijgbaar.

Stil alarm met stille ontruiming vraagt om betrouwbaarheid en de
best mogelijke technologie. Daarom blijft Telepage zich ontwikkelen
en voldoet deze nieuwe NEN Kit SMART niet alleen aan de laatste
Nen-norm, maar is ook in technische- en gebruiksnormen sterk
verbeterd.
	Alles-in-één compacte behuizing, incl. EN54-4 norm
	Plug and Play opbouw
	Web-configuratie
	Beheer op afstand
	Te koppelen aan diverse brandmelder- en zorgsystemen
	Standaard 1x ESPA-in, optioneel ESPA-in en -uit mogelijk
	Smartphone locatiebepaling mogelijk
	Mogelijkheid versturen ontruimingsplattegrond via App
	Noodknop voor Persoonsalarmering
	Multilaadrekken leverbaar
	Dus makkelijk uit te breiden met meerdere smartphones
	Keuze uit vele ‘approved smartphones’
	12 Uur noodstroomvoeding

De inhoud van het basispakket:
 1 x Novalink NEN Kit controller
 1 x NovaConnector
 Geïntegreerde noodstroomvoorziening
 Router met LTE modem (fallback)
 5-voudig laadrek
 3 x Samsung XCover-5 smartphones
Uitbreiding / opties
 Tot 500 smartphones
 Extra 5-voudige laadrekken
 Man-down functie
 Locatiebepaling
 Geofencing
 Noodknop
 Extra IO-contacten
 Extra ESPA-in en -uit

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 is adviseur, leverancier/distributeur van ‘kritische
communicatiesystemen’, zoals berichtenweergave, NEN 2575
‘stil alarm’, persoonsbeveiliging, zorgsystemen, camerasystemen,
domotica enz. Naast het leveren van diverse merken en technieken
verzorgen wij ook implementatie en onderhoud!
Heeft u vragen? We helpen u graag!
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