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    Groepen alarmeren

    Sneltoetsen

    Apart toetsenbord

Geleverd met

     Bedienpost

     Voeding

     Antenne

Firecom BHV oproepsysteem

Het Firecom BHV oproepsysteem realiseert een gegarandeerd snelle en 
eenvoudige alarmering van de BHV. U drukt op een van de acht 
sneltoetsen op het toetsenbord en de gehele BHV ploeg, of een gedeelte 
daarvan, wordt direct gealarmeerd. Bij dit oproepsysteem is het mogelijk om 
tekstberichten te versturen. Het is ook mogelijk om potentiaalvrij contacten 
aan te sluiten. Daarnaast is er een mogelijkheid om een verbinding te 
maken met een brandmeldcentrale op basis van ESPA 4.4.4.

Dit systeem realiseert een gegarandeerde snelle en eenvoudige alarmering 
van de BHV (bedrijfshulpverlening) of EIT (eerste interventie team). Door 
het indrukken van n van de acht sneltoetsen op het toetsenbord verstuurt u 
een alarmering. Op de alarmontvangers verschijnt een 
voorgeprogrammeerd bericht zoals BRANDALARM of EHBO inzet. Na deze 
snelle alarmering verstuurt u eenvoudig extra informatie over het incident 
via het meegeleverde toetsenbord. Daarnaast kan het oproepsystemen 
geactiveerd worden door mobiele alarmknoppen.

U betaalt geen abonnementskosten, hoeft geen extra steunzenders te 
plaatsen en kunt onbeperkt groepen aanmaken. Het oproepsysteem wordt 
standaard geleverd met duurzame gerecyclede oplaadbare batterijen en 
oplaadunit om het milieu zo min mogelijk te belasten.

Het belangrijkste voordeel van dit systeem is de snelle alarmering van BHV. 
Het maakt niet uit waar de BHV'ers zijn en of ze een telefoon bij zich 
hebben. Via de draadloze alarmontvangers heeft u de gehele ploeg binnen 
een minuut compleet. Het BHV oproepsysteem realiseert een adequate 
alarmering van uw BHV personeel. Tevens is het een goede aanvulling op 
uw BHV portofoon netwerk.

Belangrijkste kenmerken van het BHV 
oproepsysteem

Acht sneltoetsen voor directe alarmering, geen inwikkelde instructie 
voor de receptie
Mogelijkheid om individueel of groepsbericht te versturen
Geen dure steunzenders
Onbeperkt aantal groepen en ontvangers
ATEX alarmontvangers
Tekstberichten en cijfersberichten versturen
Dagelijks automatisch proefalarm instelbaar
Robuuste pagers met automatische achtergrondverlichting
Eenvoudig extra alarmontvangers te koppelen
Mogelijkheid tot aansturing via computer
Mogelijkheid tot inbellen en versturen voorkeuzebericht 
(brandalarm, ongeval, e.d.)
Draadloze en vaste noodknoppen

Bezoekadres
Randweg 10,
2941CG Lekkerkerk

 085-4011980

 info@firecom.nl

BTW : NL859285224B01
KvK : 72915846
Bankrekening : NL46 RABO 0117 
8619 87



4 x N/O, N/C of O/C contact
ESPA 4.4.4. ondersteuning
Ondersteuning voor TAP, Scope, Tekk en COMP protocollen

Het Firecom oproepsysteem is een betaalbare oplossing. Het systeem 
wordt in een ochtend genstalleerd en is direct klaar voor gebruik. Het 
Firecom oproepsysteem is kortom een eenvoudig en betrouwbaar systeem. 
Bent u nieuwsgierig? We komen graag langs voor een dekkingsmeting en 
demonstratie op uw bedrijfslocatie. Schaf nooit een oproepsysteem aan 
zonder gedegen dekkingsmeting.

Uitbreidingsmodule webinterface en SMS 
module

Voor het Firecom oproepsysteem leveren wij een optionele 
uitbreidingsmodule die bestaat uit een webinterface (paging systeem is 
benaderbaar vanaf elke PC) met een SMS alarmeringsmodule. Vanuit de 
webinterface kunt u pagers en telefoons alarmeren. Het versturen van een 
SMS uit het Firecom oproepsysteem kost 0,08. Het versturen van een mail-
alarmering is kosteloos.

Alarmering van de bedrijfshulpverlening

Koppeling met de brandmeldcentrale

Bezorgd op werkdagen binnen 24 uur

 Meer dan een webshop

 24/7 paraat serviceteam NL&BE

 ISO9001 gecertificeerd

 Klanttevredenheid van 8.7

 Motorola Platinum partner
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Extra informatie

Sku FBP-1500U

Categories
Personen Zoek Installatie, BHV oproepsysteem, Agressie noodknoppen, Technische meldingen, 
Alle zenders en ontvangers

Weight 1

Dimensions 226 × 26 × 170 mm

Frequentie UHF

Noodknop Ja

Vergunning Ja

Vrij-programmeerbare-toets Ja

Merk Firecom
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