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Easy NEN oplossingen
met uitgebreide mogelijkheden.
De standaard voor elke situatie
De Easy NEN van Innocom biedt dankzij de uitgebreide

Universeel paging systeem welke op maat te maken is voor uw

mogelijkheden voor elke situatie de juiste oplossing voor stil

organisatie. Naar keuze kan de centrale kast kan met of zonder

ontruimen volgens de NEN 2574.

bedieningspaneel geleverd worden. Er is geen grens aan het
aantal op te roepen piepers en laadlocaties voor piepers. In de

De voor u noodzakelijke veiligheidsinvestering kunt u daarmee ook

centrale kast is ruimte voor maximaal 2 laadrekken voor in totaal

inzetten voor het vereenvoudigen van andere dagelijkse berichten

16 piepers.

die snel naar de juiste personen gerouteerd moeten worden
zoals een deurbel, storing lift, oproepen vanuit uw V.O.S., uw

De krachtige 5 Watt zender kan naar wens in een separate kast

gebouwbeheersysteem, etc.

geleverd worden. De centrale kast kan meerdere zenders en
antennes aansturen en bewaken, zodat ook zeer grote locaties

We kunnen naast het volgens de NEN norm oproepen van
piepers voor de BHV-ers, alle belangrijke informatie uit uw
brandmeldsysteem ook doorsturen naar uw smartphones binnen
en buiten uw locatie. Met een eenmalige beknopte investering alle

met dit systeem zijn in te vullen.

Innocom levert communicatie oplossingen
die ook echt gebruikt worden

wezenlijke informatie naar de juiste personen.

Specificaties centrale kast

Specificaties pieper

• Stalen Rital kast (bxhxd) 600 mm x 760 mm x 210 mm

• Antibacteriële behuizing (zilver-ion technologie)

• Zendvermogen 1-5W

• Waterdicht en stofdicht IP54

• Voedingsspanning 230volt

• Schokbestendig

• EN54-4 voeding en noodstroom voor 12 uur gebruik zonder

• Buiten bereik indicatie

netspanning

• 8 verschillende oproeptonen, krachtige trilfunctie

• ESPA 4.4.4. koppeling met de BMI

• Gewicht: 91g

• Bediening van de ontruiming vanuit het bandweer paneel

• Maat in mm: 56,6 (b) x 87,5 (h) x 18,5 (d) zonder clip

van de BMI

• Wordt geleverd met clip

• 5 vrije externe contactingangen voor het oproepen van één
of meer piepers
• Voldoet aan de NEN2575-4-2013 norm
• Eventuele storingen worden automatisch gemeld aan uw
brandmeldinstallatie
• Mogelijkheid voor het oproepen van pagers vanaf uw PC
• Service op afstand
• Kabelinvoer aan de bovenkant
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