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Geachte klant, relatie,
Bent u ook op zoek naar een brandmeldpaneel dat snel in bedrijf te stellen is, uitblinkt door zijn eenvoudige
systeemopzet en bovendien een scherpe prijszetting heeft? Lees dan vooral verder en maak kennis met de nieuwe
reeks CONNEXION brandmeldcentrales van Morley-IAS.

De nieuwe reeks CONNEXION brandmeldpanelen
•
•
•
•
•
•

Volledige range intelligente CONNEXION brandmeldpanelen.
Eenvoudig met verregaande mogelijkheden.
CPD gekeurd en vanuit voorraad leverbaar.
Speciaal op Nederlandse markt afgestemd.
CONNEXION vervangt de oude DIMENSION brandmeldpanelen,
ZXSe panelen blijven leverbaar.
Netwerk mogelijk.

De CONNEXION brandmeldpanelen zijn verkrijgbaar in 1, 2 en 4 lusuitvoering en kunnen in een peer to peer netwerk
worden opgesteld. Behalve zijn elegante vormgeving onderscheidt de CONNEXION zich voornamelijk op het vlak van
eenvoudige systeemopzet en de talrijke intelligente functionaliteiten.

CONNEXION troeven
Voor de eindgebruiker: 		
					
					
					
					
					
					

Een duidelijke menustructuur en eenvoudige intuïtieve bediening, de snelle setup
beperkt de inbedrijfstel-werkzaamheden zodat de eindgebruiker minimale hinder 		
ondervindt en zich op zijn kernactiviteiten kan focussen.
Flexibiliteit in systeemopbouw laat toe dat het systeem met de noden van de 		
eindgebruiker kan meegroeien. Storingstolerante netwerken tot 16 lussen kunnen
instaan voor de beveiliging van kleine tot middelgrote gebouwen en bieden 		
conformiteit met moderne (kantoor)gebouwen, als high tech industriële omgevingen.

Voor de installateur: 		
					
					
					
					

De korte inbedrijfstel-tijd, de eenvoudige systeemopzet, softwarematige aansturing
van nevenindicatoren, synchronisatie van slow whoops en instelling van toon vanuit
de software vereenvoudigen de installatieklus en resulteren in directe tijdswinst. 		
De compatibiliteit met mimickaarten voor brandweerpanelen, de uitbreidingsbox		
die verkrijgbaar is met een coverkit en maatwerk toelaat voor bijvoorbeeld inbouwen
van ontruimingsdrukknoppen zorgen biedt flexibiliteit om met specifieke eisen om te
					
gaan. Daarenboven laten de inbouwranden een verzorgde afwerking toe en dankzij
					
de 19inch rackmontagekits kunt u instaan voor een professionele afmontage in 		
					industriële omgevingen.

CONNEXION opleidingen
Opleiding met behalen van opleidingscertificaat (1 werkdag in totaal) is op dit moment gratis en kan vastgelegd
worden via onderstaande contact gegevens. Overdracht van inbedrijfstel-software en cursusmateriaal zijn inbegrepen
in training.
Contacteer onze technische dienst voor het afstemmen van uw CONNEXION opleiding.
		
Per email: info.hlsn@honeywell.com
		
Telefonisch: +31 73-627 32 73

CONNEXION bestellen
Een overzicht van de artikelreferenties van de CONNEXION brandmeldpanelen en brutoprijzen kunt u in de tabel
hieronder terugvinden.

Productfoto

Artikelreferentie Productbeschrijving

Brutoprijs
in €

714-001-113

1.095,00

DXc1 Brandmeldcentrale met 1 lus
Afmetingen: 260 x 390 x 147mm (hxbxd)

714-001-223

DXc2 Brandmeldcentrale met 2 lussen

1.350,00

Afmetingen: 391,5 x 390 x 147mm (hxbxd)

714-001-243

DXc4 Brandmeldcentrale met 4 lussen
Afmetingen: 391,5 x 390 x 147mm (hxbxd)

1.895,00

020-909

Compacte mimicbord kit 160 zones

497.50

Moederbord met 16 Led driver
uitgangen – connecteerbaar met
max. 9 uitbreidingskits (020-910)
020-910

Compacte mimicbord uitbreidingskit

169.50

16 Led driver uitgangen
Compatibel met compacte mimicbord
Kit (020-909)

CONNEXION in een notendop
Zo eenvoudig…
De nieuwe DX Connexion beschikt over een intuïtieve menustructuur en een korte setup procedure, waardoor u bij de
indienststelling heel wat tijd uitspaart.
Slechts 3 stappen…
De nieuwe DX Connexion is in slechts 3 stappen te configureren, waardoor het brandmeldsysteem bijzonder snel
operationeel is.
Efficiënte connectie
De nieuwe DX Connexion biedt u krachtige netwerkmogelijkheden en de vrijheid om het systeem op maat te
configureren.
In bijlage:
			

- overzichtsbrochure CONNEXION
- datasheet Connexion brandmeldpanelen

Handleidingen, certificaat en software zijn downloadbaar via uw gebruikerslogin op www.morley-ias.nl
HLS is nooit concurrent, wij leveren materialen en zorgen voor kennisoverdracht.
De rest van verdiensten zijn voor de koper van het CONNEXION systeem.

Voor alle verdere toelichtingen kan u contact opnemen met uw commerciële contactpersoon.
Hoogachtend,

Rietveldenweg 32a
NL-5222 AR’s Hertogenbosch
Dit document is niet bedoeld voor installatiedoeleinden. Niettegenstaande de nodige zorg werd besteed aan
de opmaak van dit document, zien wij af van iedere aansprakelijkheid m.b.t. de juistheid van deze informatie.
Productkenmerken kunnen steeds worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging. Bij twijfel kan u best
contact opnemen met onze diensten.
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