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In het geval van brand of een andere noodsituatie is het van levensbelang om de ontruiming van 
gebouwen – en zeker bij zorginstellingen en gesloten inrichtingen – snel en ordelijk te laten 
verlopen. De inzet van een draadloze stilalarm-installatie zorgt hiervoor en kan uiteindelijk de 
schade beperken en zelfs mensenlevens redden! BHV-medewerkers ontvangen direct een 
melding op hun handset en/of pager, hoeven hierdoor niet eerst naar de brandmeldcentrale of 
nevenpaneel te lopen maar kunnen zich direct naar de calamiteitlocatie begeven. 
	

In complexen waar 24 uur per dag zorg verleend wordt, is een draadloze 
stilalarm-ontruimingsinstallatie zelfs vereist conform NEN2575-4:2013. In 
geval van een brand of andere calamiteiten is het namelijk van groot belang 
om snel en efficiënt te ontruimen en de niet zelfredzame bewoners in 
veiligheid te brengen. Een verantwoordelijkheid die ligt bij de zorgorganisatie. 
Om slachtoffers als gevolg van paniek tijdens het ontruimen te voorkomen, 
dient het BHV-team middels een stilalarmbericht geïnformeerd te worden op 
hun handset. 

De draadloze stilalarminstallatie waarschuwt een selecte groep medewerkers 
die deze ontruiming direct in gang kunnen zetten zonder dat er paniek 
uitbreekt. Dit uitgebreide NEN-KIT-Systeem kan tevens functioneren als back-
up van reguliere oproepsystemen en voldoet aan de laatste NEN 2575 norm. 

De NEN2575-kit is ontwikkeld op basis van Oelmann/Motorola Pagingsysteem 
(piepers) waarmee de betrouwbaarheid van de oplossing is gegarandeerd. 
Het systeem bestaat uit één afsluitbare kast met een compleet basispakket 
(incl. montage-instructie en aansluitschema’s) met daarbij diverse opties, 
waaronder programmering via een webtool met pulldown menu’s. Bovendien 
hebben wij een NEN-controller ontwikkeld waardoor een server overbodig 
wordt. Het systeem is voorzien van een voeding met EN54-4 certificaat en 
12h noodstroom waarvan ½h in alarm. Uiteraard wordt gebruik gemaakt van 
de allerbeste pagers en kent de NEN 2575-kit een unieke prijs-
kwaliteitverhouding. 

	

” De draadloze  
stil alarminstallatie 

waarschuwt een 
selecte groep 

medewerkers die een 
ontruiming direct in 
gang kunnen zetten, 
zonder dat er paniek 

uitbreekt. ”  



	

Kenmerken NEN kit 2013 

De NEN2575 kit heeft de volgende kenmerken: 

• Passende oplossing voor elke situatie conform NEN2575-4:2013 / EN54-4 
• Interne 24×7 bewaking op een goede werking 
• Alles-in één oplossing, gemakkelijk en snel te installeren 
• Te integreren met iedere brandmeldcentrale (ESPA of contacten) 
• Nevensignalering naar 3rd party communicatiesysteem 
• Uit te breiden met ontruimingsalarmpaneel conform NEN2575-5 
• Geschikt voor kleine en zeer grote complexen (meerdere zenders) 
• Frequentie in zender(s) en pager(s) vrij programmeerbaar (Oelmann/Motorola). 
• Te integreren met andere toepassingen zoals verpleegoproep, gebouwbeheer  
      (als backup systeem) 
• Uit te breiden met desk applicatie t.b.v. handmatige ontruiming 
• Te integreren met persoonsbeveiliging oplossing met locatiedetectie 
• Kosteneffectieve oplossing met lage onderhoudskosten 
• Zendmachtiging verplicht bij de Radio Controle Dienst te Groningen. 	

De inhoud van het basispakket: 
1x NEN-controller (met in- en uitgang) 
1x Noodstroomvoorziening 
1x UHF-zender, inclusief antenne 
1x 5-voudig laadrek 
3x Pager (alfanumeriek en trilfunctie) 
 
 
Liever een smartphone in plaats van  
een pager? Ook dat is bij ons mogelijk.  
 
 
Wij verzorgen exclusief een smartphone  
Met ingebouwde pager zodat volledig 
Aan de NEN2575 norm voldaan kan  
blijven worden. 
	

EMC Solutions is adviseur, leverancier/distributeur van ‘communicatiesystemen’ of het nu gaat om reguliere communicatie-
middelen zoals IP telefonie, telefooncentrales en diensten of dat het om kritische communicatiemiddelen gaat, zoals 

berichtenweergave, NEN 2575 ‘stil alarm’, persoonsbeveiliging, zorgsystemen, camerasystemen, domotica. Naast het 
leveren van diverse merken en technieken zorgen wij ook voor implementatie en onderhoud! 

	


