
Wireless brandbeveiliging

Altijd een veilig idee.



De tijdsbesparing zit voornamelijk in het voordeel dat uw monteur 
geen tijdrovende bekabeling meer hoeft aan te brengen. Daarnaast 
hoeft zelfs de configuratie van de wireless brandmeld- en 
ontruimingsalarminstallatie niet meer op locatie uitgevoerd te 
worden. U hebt de mogelijkheid om dit reeds in de voorbereidende 
fase bij u op kantoor uit te voeren. De monteur monteert op locatie 
alleen nog maar de brandmeldcentrale en componenten wat de 
inbedrijfstelling nog eenvoudiger maakt. Voor wireless brand-
beveiliging biedt Hertek u het meest complete wireless pakket  
met automatische melders, handbrandmelders, signaalgevers  
en een nevenindicator. 

XPander is geen gesloten wireless systeem met een geïntegreerde 
centrale. Het maakt onderdeel uit van de melderlus. Hierdoor 
kunnen, daar waar het wel toestaat, in de installatie ook bedrade 
melders worden ingezet.

De wireless brandmeldoplossing is zeer geschikt voor projecten 
waar bedrading een groot obstakel vormt. Denk hierbij aan 
monumentale gebouwen of woon- en kantoorgebouwen met 
meerdere verdiepingen. U past de wireless oplossing ook toe op 
(school)gebouwen met bijgebouwen (op korte afstand) waardoor  
u geen bekabeling meer hoeft aan te leggen tussen beide locaties. 

Ook in (medische) ruimtes die voor uw monteurs kort of moeilijk
toegankelijk zijn, biedt de wireless oplossing van Hertek uitkomst. 
Zo brengt de wireless installatie geen overlast met zich mee  
in tegenstelling tot een bedraad systeem. Zelfs in tijdelijke 
constructies waar brandbeveiliging verplicht is, bijvoorbeeld 
renovatiewerkzaamheden over meerder verdiepingen, ‘reizen’  
de componenten mee terwijl de werkzaamheden vorderen. 

U ontvangt uiteraard zonder problemen het benodigde inspectie -
certificaat doordat de XPander wireless brand meldinstallatie 
communiceert conform EN54-25 en het complete pakket  
voldoet aan alle overige geldende wet- en regelgeving.

Altijd een veilig idee.

Wireless brandbeveiliging

 
“ Het gebruik van wireless brandbeveiliging is in 
Kasteel De Haar met zijn metersdikke muren 
complex. De Hertek wireless oplossingen 
werken er prima.”

Wilt u meer brandbeveiligingsprojecten aannemen maar lukt dit niet door een tekort aan monteurs of installateurs? Dan heeft 
Hertek voor u de oplossing. Met de XPander wireless brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie (Type B) bespaart u 
kostbare tijd bij installatie. Door deze tijdsbesparing leveren uw top technici meer en sneller projecten op. Zo profiteert u 
optimaal door de efficiëntere werkwijze van uw medewerkers.
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Voordelen
• Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling 
• Meest complete pakket
•  XPander Loop Interface krijgt voeding vanuit de 

detectielus waardoor geen aparte voeding nodig is
• Makkelijk wisselbare batterijen (levensduur 4 jaar)
• Communicatie conform EN54-25
•  Wireless technologie verdeelt het energiegebruik 

gelijkwaardig over componenten waardoor  
batterijen tegelijkertijd vervangen kunnen worden
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