
Draadloos wooncomplex alarmerings- 
en ontruimingssysteem

De laatste jaren wonen ouderen op steeds latere leeftijd zelfstandig in 55+ 
wooncomplexen of seniorenwoningen. In zorginstellingen worden hoge 
eisen gesteld aan brandveiligheid, maar dit is niet aan de orde in 
zelfstandige wooncomplexen. Deze bewoners zijn echter niet altijd 
zelfredzaam en hebben mogelijk meer tijd nodig om de woning te verlaten 
bij brand, rookontwikkeling of andere calamiteiten.

Het is mogelijk om een gecertificeerd brandmeldsysteem aan te laten 
leggen in dergelijke complexen, maar deze zijn vaak niet geeist door de 
brandweer, brengen veel installatiekosten met zich mee en kunnen niet 
automatisch doorgeschakeld worden naar de brandweer.

Om bij calamiteiten toch snel te kunnen alarmeren heeft Firecom BV een 
draadloos alarmerings- en communicatiesysteem ontwikkeld. Het doel van 
het alarmeringssysteem is om op een snelle wijze alle bewoners te 
attenderen bij een gewenste ontruiming. Deze ontruiming kan in gang gezet 
worden door een preekglaasje in te drukken. Via een tweede knop is het 
mogelijk om het alarm te resetten.

Eigenschappen van het systeem

Draadloze zender met breekglaasje en reset knop
Uit te breiden met versterkers
Onbeperkt aantal alarmunits
Alarmunit is voorzien van blauw flitslicht en sirene
Alarmunit dient voorzien te worden van 230V

Meer informatie

Het systeem is modulair opgebouwd, het is daarom mogelijk om 
bijvoorbeeld als VVE gezamenlijk de zender te kopen. We zorgen bij 
levering dat het systeem voldoende bereik heeft in het gehele object. 
Bewoners kunnen daarna zelfstandig een ontvangstunit bij ons 
aanschaffen. Ze vermelden hierbij de unieke systeemcode die u ontvangt 
bij de zender.

Het is mogelijk om maatwerk oplossingen te leveren en bijvoorbeeld een 
knop met sleutelschakelaar te installeren. Daarnaast is het mogelijk dat 
bewoners een draadloze alarmontvanger gebruiken als ze geen vaste unit 
met flitslicht willen hebben. Deze is ook een stuk goedkoper.

Voor het gebruik van dit systeem is een draadloze zendvergunning nodig 
van het Agentschap Telecom. Afhankelijk van de configuratie kost deze 
vergunning tussen de 53 en 240 euro per jaar. Neem contact met ons op 
voor een juiste offerte.
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Extra informatie

Sku N/A

Categories Alle zenders en ontvangers

Bezorgd op werkdagen binnen 24 uur

 Specialist in paging & portofonie

 Eigen 24/7 serviceteam

 Gratis adviesgesprek

 Boven de €25,- geen verzendkosten

 Op rekening bestellen
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