
   

Alles voor elkaar? 

U heeft alles voor elkaar in uw bedrijf. Brandslanghaspels, brandblussers, noodverlichting en 

rookmelders. Er kan u toch niets meer gebeuren? Maar wat als de brand uitbreekt of het 

systeem een storing heeft als u zelf niet aanwezig bent. Hoe wordt u dan op de hoogte 

gehouden van de calamiteit of de storing? 

Altijd op de hoogte 

De FireAngel draadloze, batterij gevoede, rookmelders met WiSafe Connect houden u op de 

hoogte van elk alarm en iedere storing. Waar u ook bent en op ieder tijdstip. Daarnaast 

wordt uw systeem door Nu-Swift continue proactief en op afstand gecontroleerd op defecten, 

molest en vervuiling. Met het Nu-Swift serviceconcept bent u verzekerd van goed 

functionerende rookmelders gedurende het hele jaar en niet alleen tijdens de fysieke 

jaarlijkse controle. Een veilig gevoel. 

Dat is pas service 

Wordt een rookmelder van de sokkel gehaald, is de batterij aan vervanging toe of is de 

rookmelder gewoon vervuild of defect? Middels een app en push berichten wordt u op de 

hoogte gehouden van eventuele storingen of calamiteiten (brand). De melding wordt ook 

door Nu-Swift ontvangen omdat wij middels een gateway direct in verbinding staan met uw 

rookmelders, hittemelders en CO melders. Bij storing kunnen wij dan ook direct een monteur 

inschakelen. Met de FireAngel draadloze rookmelders kan een eenvoudig brandmeldsysteem 

worden gecreëerd,  ideaal voor bijvoorbeeld woningbouw, studentenhuisvesting, kleine 

kantoren, verzamelgebouwen en zorglocaties  waar een (gecertificeerde) brandmeldinstallatie 

niet verplicht is, maar wel rookmelding  en alarmering gewenst is. 

Gelijkwaardig aan de NEN 2555 

Deze draadloze rookmelders zijn functioneel gelijkwaardig aan eisen gesteld de NEN 2555. 

Omdat de melders worden gevoed door lithiumbatterij die 10 jaar mee gaat, is aansluiten op 

230volt niet meer nodig. Installatie van dit systeem is daarom ook heel voordelig. 

Serviceconcept 

Voor slechts een klein bedrag per melder extra blijft u altijd op de hoogte van de situatie  in 

uw pand. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op. 

Altijd en overal volledig op de hoogte 
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Noodevacuatie 


