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NEN2575-4:2013

Neven- 
signalering
naar app

Ontruiming is een zaak van leven 

en dood op het moment dat er 

zich een brand voordoet. Een goed 

werkende ontruimingsinstallatie en 

stilalarminstallatie zijn vereist vanuit 

de overheid (bouwbesluit).

Draadloze 
Stilalarminstallatie
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Veel zorginstellingen hebben in de nacht een minimale 
personele bezetting. Wanneer er dan brand uitbreekt is 
opschaling naar medewerkers van andere organisaties, 
BHV-ers of zelfs geregistreerde vrijwilligers uit de buurt, 
zeer welkom. De CQ-Net UMI kan in combinatie met 
de gratis CQ-Mobile app alarmen versturen naar de 
verschillende gebruikersgroepen. 
Ook biedt de CQ-Net UMI de mogelijkheid om alle 
vooraanstaande systemen voor alarmberichtgeving te  
koppelen. Hiervoor is geen nieuwe infrastructuur 
noodzakelijk. Op die manier kunnen alle organisaties 

direct gebruik maken van deze efficiënte manier van 
opschalen bij calamiteiten.
Eurocom Group heeft met nagenoeg alle toonaan- 
gevende fabrikanten van brandmeldsystemen afspraken 
gemaakt. Via de bijbehorende CQ-Net Live webportal kan 
de CQ-Net UMI eenvoudig zelf geconfigureerd worden.
Mede hierdoor is de inbedrijfstelling van de CQ-Net UMI 
en de koppeling met het betreffende brandmeldsysteem 
plug & play en te allen tijde 24/7 bewaakt op 
functioneren. De CQ-Net UMI is een draadloze 
stilalarminstallatie conform de NEN2575-4:2013 norm.

Te koppelen met iedere brandmeldcentrale

Conform nieuwe eisen NEN2575-4:2013

Zeer eenvoudig en snel te installeren

Primaire signalering naar zeer robuuste, frequentie 
onafhankelijke, gebruiksvriendelijke pagers

Nevensignalering naar merkonafhankelijke  
(IP)DECT, Wifi, (p)GSM en handsets

Nevensignalering naar CQ-Mobile app via publiek 
netwerk ‘overal ter wereld’

Interne zelfstandige controle van alle componenten

Real-time cloud monitoring door CQ-Net Live

Beste prijs / kwaliteit verhouding!

Wat is CQ-Net Live?

CQ-Net Live is het cloud collaboration platform voor veiligheid- 
en comfortapplicaties in de zorg. Met CQ-Net Live is het 
mogelijk om alle betrokkenen in het alarmeringsproces, zoals 
vrijwilligers, het sociale netwerk, professionals en meldkamers 

te laten samenwerken.

Alle voordelen op een rij

CQ-Net UMI


