Basic Easy NEN van INNOCOM NEN2575-4
De meest voordelige NEN2575 oplossing die bestaat
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Basic Easy NEN van INNOCOM, NEN2575-4
De meest voordelige NEN2575 oplossing die bestaat
Ontruimen volgens de NEN 2575 is in de zorg meestal een

Meldingen van uw brandmeldsysteem komen direct op de, los bij

verplichting, zelf voor kleine locaties met weinig cliënten.

te leveren, piepers.

Innocom heeft daarvoor een compacte, zeer betaalbare
oplossing, die volledig is ingericht met noodstroom en bewaking

De krachtige 2 Watt zender levert voldoende vermogen voor kleine

van alle onderdelen. Deze Basic Easy NEN installatie is in een

tot middelgrote zorglocaties.

handomdraai gekoppeld aan uw brandmeldinstallatie indien deze
over een z.g.n. Espa interface beschikt.

Naast de ESPA koppeling met uw brandmeldinstallatie beschikt het
systeem over een 5 vrij programmeerbare contact ingangen voor

Deze basic uitvoering is ontdaan van alle extra functionaliteit en

het oproepen van piepers, bijvoorbeeld voor een koppeling met de

uitvoeringen die onze standaard lijn biedt. Wat overblijft is de

voordeurbel of een storing van de lift.

noodzakelijke basisfunctionaliteit waarmee u een volwaardige
ontruiming oplossing volgens de NEN 2575-5 in huis haalt, voor de
laagst mogelijke prijs.

Specificaties centrale kast

Specificaties pieper

• Stalen Rital kast (bxhxd) 500 mm x 500 mm x 210 mm

• Waterdicht en stofdicht IP67

• Zendvermogen 2W

• Lange levensduur van de batterij van 4000 uur*

• Voedingsspanning 230volt

(ca. 5 mnd. bij 24/7)

• Noodstroom voor 12 uur gebruik zonder netspanning

• Geheugen van de laatste 40 oproepen

• ESPA 4.4.4. koppeling met de BMI

• Herinnering van ongelezen berichten

• Bediening van de ontruiming vanuit het bandweer paneel

• Gewicht: 94g

van de BMI
• 5 vrije externe contactingangen voor het oproepen van één
of meer piepers.

• Maat in mm: 84,5 (b) x 63,5 (h) x 23,5 (d)
• Wordt geleverd met een holster
*Afhankelijk van het aantal oproepen en het vermogen van de batterij

• Voldoet aan de NEN2575-4-2013 norm
• Eventuele storingen worden automatisch gemeld aan uw
brandmeldinstallatie
• Kabelinvoer aan de bovenkant.
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