
Onderdeel van Assist24

De schakel tussen 
uw gebouw en brandweer



Gewijzigde situatie
Met het nieuwe Bouwbesluit is de verplichte 
doormelding vanuit een brandmeldinstallatie direct 
naar de brandweer grotendeels komen te vervallen. 
Kantoor-, industrie-, onderwijs- sport- en winkelfuncties 
vallen niet meer onder deze verplichte doormelding. 
Dit betekent dat u van de Regionale Alarm Centrale 
(RAC) van de brandweer wordt afgeschakeld.

Wat betekent dit
• Aanzienlijke kostenbesparing abonnement
• Inadequate opvolging brandweer
• Kans hoge(re) brandschade
• Verlaging veiligheidsniveau

Met het vervallen van deze verplichting, zal ook de 
aanrijtijd van de brandweer worden vergroot. Dit heeft 
mogelijk grote gevolgen voor de brandveiligheid en 
leidt zonder aanvullende maatregelen tot een hogere 
kans op grote(re) brandschades.

FireAssist dé oplossing
Door toepassing van FireAssist wordt de doormelding 
naar de brandweer weer gegarandeerd met lagere 
abonnementskosten en een drastische vermindering 
van nodeloze meldingen.

Voordelen FireAssist
• Aanzienlijke besparing op abonnementskosten
• 24/7 alarm- en storingsmeldingen naar PAC / 

brandweer
• Adequate opvolging brand- en storingsmeldingen
• Verifi catie brandmelding
• Reductie ongewenste/onechte meldingen
• Universeel toepasbaar (merk onafhankelijk)
• Keuze bewaking/opvolging
• Zonder investeringskosten

FireAssist werking
FireAssist wordt gekoppeld aan de huidige brandmeld-
centrale en zorgt i.c.m. de brandmeldcentrale voor een 
geverifi eerde brandmelding die via een gecertifi ceerde 
PAC (Particuliere Alarm Centrale) naar de brandweer 
wordt gemeld. Niet alleen de alarmmelding naar de 
brandweer maar ook storingsmeldingen en melder-
vervuilingen kunnen eenvoudig naar de dienstdoende 
medewerker/installateur worden verstuurd.

Plug & Play Pakketten zijn inclusief:
• Meldeenheid, behuizing, net- en noodvoeding
• Meldkamerabonnement (PAC)
• ID-Card met activeringscode
• Quick step handleiding
• 24-uur levering
• M2M Sim abonnement (3000501 en 3000502)

Uitvoeringsvormen
3000500 FireAssist Pakket PSTN
3000501 FireAssist Pakket PSTN + GSM (backup)*
3000502 FireAssist Pakket LAN + GPRS (backup)*

*inclusief SIM-abonnement

FireAssist
Taco Scheltemastraat 5
2597 CP Den Haag
T  088 - 111 00 24
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