
Altijd een veilig idee.

N
BR

01
1.

05

Altijd een veilig idee.

Wireless noodverlichting
Expert in veiligheid, welzijn, 
continuïteit voor mensen 
en bedrijfsmiddelen in 
gebouwen

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

Bij een evacuatie telt iedere seconde en is feilloos werkende noodverlichting van levensbelang. Wij bieden een gevarieerd assortiment 
noodverlichting dat mensen veilig en betrouwbaar de weg wijst. Hertek biedt veiligheid, welzijn en continuïteit aan mensen en 
bedrijfsmiddelen in gebouwen en voorkomt dat zij onnodig in gevaar komen. We denken met u mee zodat onze kwalitatief 
hoogwaardige oplossingen het beste in úw specifi eke situatie passen. In een gebouw is noodverlichting een integraal en wettelijk 
verplicht onderdeel van de veiligheidsvoorzieningen. Vluchtroutes en hulpmiddelen verlichten en aanduiden zodat mensen een 
pand snel, veilig en zonder paniek kunnen verlaten staat voor ons op nummer één.

Noodverlichting van Hertek is altijd een veilig idee. Wij bieden u een bijzonder gevarieerd assortiment noodverlichting dat bestaat 
uit vier productlijnen: Economy, Regular, Design en Special, toepasbaar vanuit drie verschillende platformen (decentraal, centraal 
en wireless). Hertek garandeert in elke productlijn en in elk platform gemak, kennis en kwaliteit. Van budgetvriendelijke oplossingen 
(Economy) tot noodverlichting voor speciale doeleinden (Special), bij Hertek vindt u gegarandeerd een voor uw situatie passende 
oplossing.

Omdat iedere situatie uniek is heeft Hertek een noodverlichting calculatie- en vergelijkingstool ontwikkeld. Deze toepassing berekent 
de Total Cost of Ownership (TCO) van een wireless, centraal of decentraal platform op basis van verschillende variabelen over een 
bepaalde termijn. U heeft direct inzicht in de aanschaf, installatie- en onderhoudskosten en u vergemakkelijkt de keuze voor u en/of uw 
klanten. Wilt u een vergelijking laten uitvoeren, neem dan contact op met uw contactpersoon van Hertek.

Hertek staat niet alleen voor kwalitatief hoogwaardige oplossingen maar ook voor zekerheid en gemak. We verlenen niet voor niets 
uitgebreide garantie op de armaturen, batterijen en centrales. Voor Hertek is het vanzelfsprekend om u te ondersteunen als 
kennispartner binnen noodverlichting. Ons streven naar een duurzaam, op vertrouwen gebaseerd partnership merkt u beslist in onze 
aanpak. Als het op noodverlichting aan komt, wijst Hertek u graag de weg!

Noodverlichting wijst de weg!

De gegevens in deze brochure zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, echter aan mogelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend. 

Prijs- en modelwijzigingen zijn dan ook voorbehouden. Prijzen zijn geldig vanaf januari 2021. Alle genoemde prijzen zijn in Euro, per stuk, exclusief BTW en eventuele verwijderingsbijdrage.



Wireless noodverlichting

HWN series Wireless IO-box

De IO-box is een interfacemodule voor Hertek 
wireless noodverlichting die middels in- en 
uitgangen signaleert en aanstuurt. Deze interface 
is daardoor geschikt om te koppelen met een 
gebouwbeheersysteem (storingen), brandmeld- 
installatie (inschakelen armaturen bij brandmeld-
ing) en inbraakcentrale (uitschakelen armaturen 
bij verlaten gebouw om onnodige branduren te 
voorkomen). De IO-box heeft alleen hulpspanning 
nodig. Informatie overdracht is uiteraard 
draadloos. De wireless IO-box heeft 3 uitgangen 
en 2 ingangen. De compacte behuizing is te 
monteren op DIN-rail.

                             HWA011

HWN300 Wireless touchscreen

De HWN300 is een 13.3” touch-
screen notebook inclusief software 
en USB dongel.

250 armaturen   - HWS312
500 armaturen   - HWS315
750 armaturen   - HWS317
1000 armaturen - HWS319

Afhankelijk van de projectomvang, IT-infrastructuren en gewenste systeemintegratie biedt Hertek een drietal 
opties aan wireless oplossingen. Dankzij deze wireless mogelijkheden is monitoren van de noodverlichtings-
installatie kinderspel! De status is in één oogopslag digitaal inzichtelijk. Elk decentraal armatuur dat is 
uitgerust met een wireless module maakt verbinding met andere armaturen. Hiervoor is geen busbekabeling 
nodig. De wireless module in het armatuur rapporteert zijn eigen status en die van andere armaturen naar de 
dongel. Dankzij de radiofrequentie van 868 MHz is zelfs gewapend beton geen onoverkomelijke barrière. 
Hiervoor bieden wij dan ook 30 meter dekkingsgarantie. De wireless systemen worden geleverd inclusief 
visualisatiesoftware voor verbinding met het bestaand Windows® systeem.

Wireless noodverlichting

HWN100 Wireless dongel

De HWN100 is een USB dongel 
inclusief software. Deze dongel is 
te gebruiken bij installatie op een 
computersysteem dat 24/7 
functioneert via USB zoals een 
Gebouw Beheer Systeem (GBS).

250 armaturen   - HWS123

Uitbreidingslicenties:
+250 armaturen - HWA250
+500 armaturen - HWA500
+750 armaturen - HWA750

HWN300 Wireless wand-
bevestiging touchscreen

De HWA091 wandbeugel is te 
gebruiken in combinatie met de 
HWN300 touchscreen notebook. 
Hiermee heeft u altijd zicht op de 
huidige status van de installatie. 
Door zijn strakke design is de wand- 
beugel in iedere omgeving toe te 
passen. Deze behuizing is afsluitbaar.

                    HWA091

HWN200 Wireless black box

De HWN200 is een industriële PC 
in compacte behuizing met 
afzonderlijke voeding in DIN-
railbehuizing. De black box is 
voorzien van een Linux
besturingssysteem met Wireless 
Professional-software. 
De Wireless Professional PC is 
bedoeld voor gebruik op een 
netwerk (LAN) in combinatie met 
een extern toegangspunt.
De Wireless Professional-software 
voldoet aan de vereisten voor een 
automatisch testsysteem volgens 
NEN-EN-IEC 62034.
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Regular Alleskunner Special BijzonderDesign Oogstrelend

HRN100
serie 50x250x34 mmAfm. (hxbxd): 174x250x34 mm

Long HRW261L  € 248 HRW251L € 248 
Circle HRW261C € 248 HRW251C € 248
Spot HRW261S € 248 HRW251S € 248

HRN200
serie Afm. (d): 122 mm Afm. (hxd): 36x100 mm

 HRW111 € 217 HRW151 € 217
 HRW111X € 404 HRW151X € 404

HRN400
serie

 HRW411 € 259 HRW471 € 311
 HRW411X € 435 HRW471X € 435

Afm. (hxbxd): 174x250x34 mm 174x250x34 mm

HXN300
serie

    HXW321  € 264

Afm. (hxbxd): 170x340x60 mm

HXN600
serie

                                               HXW621M      € 362  HXW631M       € 362

Afm. (hxbxd): 237x237x237 mm

HXN700
serie

  HXW725M     € 342                   HXW735M  € 342

Afm. (hxbxd): 214x384x62 mm

HDN200
serie [metaal] Afm. (d): 88 mm Afm. (hxd): 39x104 mm

HDN100
serie

    HDW167 € 269

Afm. (hxbxd): 24x50x25 mm

L = gangen, C = open ruimten en S = hoge plafonds open ruimten

                   WIT ANTRACIET WIT ANTRACIET 

Long HDW261L HDW264L HDW251L HDW254L € 269 
Circle HDW261C HDW264C HDW251C HDW254C € 269
Spot HDW261S HDW264S HDW251S HDW254S € 269

HRN300
serie

 HRW321 € 248 HRW331* € 269 

170x340x90 mm

L = gangen, C = open ruimten en S = hoge plafonds open ruimten

Afm. (hxbxd): 170x340x60 mm
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HXN400
serie [metaal]

 HXW451 € 383 HXW454 € 383

Afm. (hxbxd): 140x315x65 mm 140x315x65 mm

5

5

IP54

10

10

WAND 46 m PLAFOND 46 m

WAND 34 m PLAFOND 34 m

COMBINATIE-ARMATUUR

*Dubbelzijdig
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Decentrale noodverlichting met 
wireless communicatie 

Hertek wireless noodverlichting biedt u de voordelen van een 
centraal bewaakt systeem, met de mogelijkheid armaturen te 
schakelen, zonder extra bekabeling. Hertek wireless
noodverlichtingsarmaturen communiceren met elkaar zonder 
storing op uw WiFi of DECT netwerk. Ieder armatuur werkt als 
een zender én ontvanger waardoor een onderling bereik van 30 
meter is gegarandeerd. Wordt dit tegen alle verwachting in niet 
behaald, dan krijgt u van Hertek een gratis repeater.

U sluit de wireless armaturen eenvoudig aan op nieuwe of 
bestaande locaties zonder extra bekabeling, u verkort de 
installatietijd aanzienlijk. Tevens neemt de foutgevoeligheid 
af door het gebruik van vooraf uniek geadresseerde armaturen. 
Dit draagt bij in het verlagen van uw installatiekosten.

Met het HWN300 wireless touchscreen, krijgt u inzicht 
in de staat van uw nood verlichtingssysteem en geeft deze een 
melding wanneer het systeem niet in nominale staat verkeert. De 
gebruiksvriendelijke software geeft u duidelijke informatie zodat u 
gericht en effectief onderhoud verricht en uw onderhoudstijd 
verkort.

Voordelen
• Simpele installatie - alleen 230V netaansluiting nodig
• Automatische confi guratie
•  Zelfregelende wireless communicatie (schakelen en monitoren op armatuurniveau)
• Minimaal 30 meter bereik in gebouwen
• Tot 1000 armaturen per systeem
•  Ieder armatuur fungeert als zender-ontvanger; bij het wegvallen van verbinding loopt de data via een ander route door
• Individueel en gegroepeerd schakelen van armaturen
• Geschikt voor gebouwen met meerdere verdiepingen
• Ideaal voor de toepassing van monitoring in de vervangingsmarkt
• Energiebesparing door schakelen van armaturen en extra veiligheid door schakelen op de inbraakcentrale
• Conform NEN-EN 50172 en NEN-EN 60234 

Noodverlichting is wettelijk verplicht. In noodsituaties kan de verlichting in uw gebouw uitvallen door stroomuitval. 
Hertek wireless noodverlichting zorgt ervoor dat bezoekers en gebruikers van uw gebouw in het geval van een 
calamiteit het pand veilig verlaten. Met de Hertek wireless noodverlichtingoplossing bieden wij voor alle soorten 
gebouwen en situaties een betrouwbare uitkomst. Naast dat u daarmee aan de wet voldoet, zorgt u ook voor een 
snelle en veilige evacuatie en voorkomt u paniek. 

“ Sinds Hertek noodverlichting aanbiedt, 
kijken we steeds vaker naar dat aanbod. 
Bij concurrenten heb ik de draadloze 
technologie nog niet gezien. Hertek 
staat bekend om haar uitstekende prijs 
kwaliteitverhouding en goede service. 
De lijnen zijn kort. Hertek is fl exibel, snel 
en denkt mee.”

Johan Beumer, projectleider bij Linthorst Techniek

Gaat u voor optimale bedrijfszekerheid en totale controle? 
Dan biedt Hertek wireless oplossingen exact naar uw wens. 
In de productlijnen Regular, Design en Special beschikt u 
over wireless armaturen waarmee u in één oogopslag de 
status van de armaturen inzichtelijk heeft.
U hoeft dus geen dure en gecompliceerde busbekabeling 
(met name lastig in bestaande gebouwen) meer aan te 
leggen. U bespaart tijd op onnodige inspecties door het 
gebouw doordat effi ciënte zenders/ontvangers in de 

noodverlichtingsarmaturen met een 30 meter dekkings- 
garantie communiceren met een online softwaretool. 
De softwaretool detecteert feilloos problemen waarop u 
gericht actie kunt ondernemen. Een geruststellende 
gedachte want u controleert uw armaturen 24/7 in één 
oogopslag. Met de unieke wireless systemen van Hertek 
heeft u alles onder controle. Wel zo rustgevend en 
bovendien een veilig idee!

Wireless system
De zekerheid en het 
gemak van draadloos
•  Status in één oogopslag digitaal inzichtelijk
•  Geen busbekabeling nodig
•  30 meter dekkingsgarantie
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