
Als dé specialist in veiligheidsoplossingen heeft Hertek ruim 25 jaar
ervaring met het ontwerpen en inbedrijfstellen van brandmeldoplossingen.
Onze specialisten weten als geen ander hoe een dergelijk systeem er uit
moet zien. Juist daarom heeft Hertek Expera ontworpen: dé complete en 
gebruiksvriendelijke adresseerbare brandmeldoplossing voor budget- 
vriendelijke brandbeveiligingsprojecten.
Expera is de nieuwste innovatie op het gebied van brandmeldsystemen  
en de volledige voordelige brandmeldoplossing voor elke installateur.  
De zeer scherpe prijs/kwaliteit verhouding en het installatiegemak maken
Expera perfect inzetbaar voor budgetvriendelijke brand beveiligingsprojecten
van bijvoorbeeld scholen, restaurants, bedrijfs- en winkelpanden en
kinderopvang- en zorglocaties waar u de
elektrotechnische installaties verzorgt. 

De gunstig geprijsde componenten zoals hand-
brandmelders, brandmelders, signaalgevers en diverse 
accessoires installeert u eenvoudig en programmeert  
u automatisch zonder voorkennis. Het volledige  
systeem werkt volgens het plug-and-play principe  
en is in enkele minuten inbedrijfgesteld! Met  
Expera voldoet u aan de Nederlandse wet-  
en regelgeving en Hertek ondersteunt u met een 
standaard garantie van drie jaar op de Expera producten.

De nieuwe standaard in 
brandbeveiliging, Expera Voordelen:

•  Standaard voorzien van 
ontruimingsalarm (NEN 2575), 
volgend alarm (NEN 2535) en 
doormelding (EN 54-2)

•  Hét adresseerbare alternatief  
voor een conventionele 
brandmeldoplossing

•  Makkelijk te configureren 
(zonder uit gebreide kennis)  
door het automatisch inlezen  
van de componenten op de lus

•  Compleet en mooi vormgegeven  
assortiment van componenten

•  Voldoet aan de Nederlandse  
wet- en regelgeving 

• Standaard garantie van 3 jaar
•  Exclusief door Hertek speciaal 

voor de Nederlandse markt 
ontwikkeld product

•  Zeer scherpe prijs-/
kwaliteitverhouding

Expert in veiligheid, welzijn, 
continuïteit voor mensen en 
bedrijfsmiddelen in gebouwen BB
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Expera, dé adresseerbare
brandmeldoplossing voor

budgetvriendelijke projecten

Altijd een veilig idee.Altijd een veilig idee.

Hertek
Copernicusstraat 8
6003 DE Weert
T +31 (0)495 58 41 11
E info@hertek.nl 
I www.hertek.nl

Dit Expera systeemoverzicht is met grote zorgvuldigheid samengesteld.  
Aan mogelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend. 
Specificaties en modelwijzigingen zijn dan ook voorbehouden.



Expera
brandmeldcentrale

Deze adresseerbare 1-lus brandmeldcentrale is
standaard voorzien van ontruimingsalarm, volgend alarm
en door melding. U programmeert de Expera brandmeld-
centrale makkelijk via het plug-and-play principe.

•  1 lus adresseerbare brandmeldcentrale
•  Maximaal 126 adresseerbare componenten
•  Maximaal 48 zones
•  Ontruimingsalarm (NEN 2575)
•  Volgend alarm (NEN 2535)
•  Doormelding (EN 54-2)

Expera in- en output module

In- en output module
Expera IOi

ELS015

Met de Expera in- en output module maakt u het 
inlezen en aansturen van in- en uitgangen vanuit
de lus mogelijk.

•  2 in- en uitgangen
•   Voor het realiseren van sturingen zoals liften en 

kleefmagneten en het inlezen van melders zoals 
beams en ASD melders

IP65

Expera handbrandmelders
Met deze adresseerbare handbrandmelders activeert 
u een brandmelding in een simpele handbeweging. 
Deze adresseerbare handbrandmelders met 
ingebouwde isolator gebruikt u in combinatie met  
de Expera brandmeldcentrale. 

•   Voorzien van IP67 beschermingsgraad voor 
vochtige ruimtes en buitengebruik (ELS012)

Handbrandmelder IP67
Expera WP-HMi
ELS012

Handbrandmelder
Expera HMi
ELS011

Brandmeldcentrale
Expera BMC-NL

ELS001NL

Sokkel voor 
signaalgever (IP65)

Expera WP-SSB
ELS016

Expera brandmelders

Temperatuurmelder
Expera TMi

ELS002

Optische melder
Expera OMi

ELS003

Multisensor melder
Expera OTMi 

ELS004

Adresseerbare rook-, temperatuur- en multisensorbrandmelders met ingebouwde 
isolator voor de Expera brandmeldcentrale en te combineren met een sirene sokkel.  
U onderhoudt en installeert de Expera brandmelders snel en makkelijk dankzij de 
meldersokkel en de speciale doorvoerdoos met buisinvoer voor opbouwmontage.  

•  ELS002 instelbaar conform klasse-indeling NEN-EN 54-5 (A1R, A2S, BS)

Nevenindicator
lens transparant

BRT690

Nevenindicator 
+ logo

lens transparant
BRT691

Nevenindicator
opbouwrand

BRT695

Nevenindicatoren

Sirene sokkel wit
Expera BSi

ELS009

Meldersokkel
Expera SB

ELS005

Afdekplaat 
sokkel sirene

Expera BS-Cov
ELS010

Opbouwrand 
zichtmontage

Expera DB
ELS017

Testsleutelset
Expera HM-Key

ELS014

Transparante kap HBM
Expera HBM

ELS013

Altijd een veilig idee.

Expera systeemoverzicht

Sirene sokkel 
wit 

Expera BSi
ELS009 

Sirene met flitslicht 
rood 

Expera WSBRi
ELS007 

VAD sirene
met flitslicht wit  
(VAD EN54-23)
Expera WSBWi

ELS008 

Sirene rood
Expera WSRi

ELS006

Expera signaalgevers

Met deze adresseerbare signaalgevers alarmeert u bij brand met een akoestisch of 
optisch signaal. Deze signaalgevers zijn adresseerbaar, voorzien van een ingebouwde 
isolator en gebruikt u in combinatie met de Expera brandmeldcentrale. 

•   Geschikt voor vochtige ruimtes en buitengebruik dankzij IP65 beschermingsgraad  
in combinatie met ELS016

•   Combineer de sirene sokkel (ELS009) makkelijk met een brandmelder  
(ELS002, ELS003, ELS004)

Sirene wit
Expera WSWi

ELS018


