
 
  

MBNL1307_NOT_ENscape_LAUNCH  13 december 2013 

 

Marketing Bulletin 
  

Nieuwe reeks ENscape alarmgevers:  
snelle installatie, veilige ontruiming 
   

Beste relatie, 
 

Hierbij wensen wij u te informeren dat een nieuwe norm EN54-23 voor visuele alarmgevers vanaf 1 januari 2014 
van kracht zal worden. Welke de impact is op ons aanbod audio- en visuele alarmgevers leest u hieronder.  
 
Een nieuwe norm voor visuele alarmgevers 
EN54-23 is een nieuwe Europese norm voor visuele alarmgevers (flitslichten).  De doelstelling van deze norm is 
het standaardiseren van de eisen en prestatiecriteria van visuele alarmgevers om zeker te stellen dat de 
lichtopbrengst, in gans Europa, op een uniforme wijze wordt gemeten. 
Om die reden is het nodig dat alle flitslichten, die als primaire waarschuwingsmethode in Europa worden ingezet, 
vanaf 1 januari 2014 aan deze nieuwe richtlijn beantwoorden.  
 
ENscape conventionele alarmgevers 
Om aan EN54-23 te kunnen beantwoorden was de ontwikkeling van een nieuwe reeks conventionele 
alarmgevers noodzakelijk. Met de ENscape reeks conventionele audiovisuele alarmgevers introduceren wij een 
nieuwe productlijn, aangepast aan de eisen van deze nieuwe regelgeving. De ENscape reeks werd door KAC 
ontwikkeld met het oog op uitstekende prestaties op het vlak van geluids- en lichtopbrengst en dat in combinatie 
met een laag stroomverbruik.  
  
De ENscape alarmgevers werden speciaal ontwikkeld op basis van een voorafgaand “Voice of the customer” 
onderzoek. Met zijn moderne en innovatieve design, een uitgebreide set aan tonen en omvangrijke 
installatievriendelijke kenmerken is de ENscape reeks de perfecte keuze voor installateurs, distributeurs en 
adviesbureaus. 
De ENscape reeks bevat sirenes, flitslichten en sirene/flitslicht combi’s die geschikt  zijn voor wand- en 
plafondmontage.  De visuele alarmgevers voorzien in een omnidirectionele lichtspreiding om te voldoen aan de 
hoge eisen van EN54-23 m.b.t. lichtdekking onder iedere hoek. Hierdoor moet er geen aandacht besteed worden 
aan de positionering waardoor ze gemakkelijk en snel te installeren zijn.  
De ENscape alarmgevers zijn bestelbaar per 2 januari en leverbaar in februari 2014.  

 
ENscape marketing informatie 

- Productoverzicht en prijzen in bijlage 
- Productinfo op website beschikbaar  

(producten\conventionele brandmeldsystemen\conventionele alarmgevers)

- Datasheets beschikbaar en downloadbaar op website 

- CPD certificaten weldra downloadbaar op website 

 



Migratie van de huidige conventionele reeks alarmgevers 

Tussen nu en beschikbaarheid van de ENscape reeks 
blijven wij de huidige producten (NS4, NBS4, NX2, 
NX5 en EMA24BRSS) leveren.  
 
Het betreft de volgende producten: 

- NS4 
- NBS4 
- NX2 
- NX5 
- EMA24BRSS 

 
Meer informatie m.b.t. de geplande productmigratie is 
hieronder terug te vinden. 

 
1. Sirenes: wandmontage (NS4) 

 Deze reeks valt niet onder de nieuwe regelgeving en zal in de markt beschikbaar blijven tot 1 juli 
2014 

 Daarnaast worden de nieuwe ENscape sirenes vanaf 1 januari 2014 beschikbaar. 
 

2. Combi sirene/flitslicht: wandmontage (EMA24BRSS) 
 Deze producten zullen niet voldoen aan EN54-23. 
 Auditieve alarmering is de primaire waarschuwingsmethode voor deze producten, gekeurd volgens 

EN54-3. Wegens niet conform aan EN54-23 is het flitsgedeelte secundair waardoor deze als extra 
indicator fungeert. Deze producten blijven leverbaar tot de geplande datum van 1 juli 2014. 

 Gelieve te noteren dat de gekeurde ENscape reeks combi’s sirene/flitslichten vanaf 1 januari 2014 
beschikbaar zullen zijn. 

3. Flitslichten: wandmontage (NX2 en NX5) 
 Deze producten zullen niet voldoen aan EN54-23 en zullen niet langer in de markt worden 

aangeboden per 1 januari 2013. 
 Voor projecten in Europa zullen producten geselecteerd moeten worden die beantwoorden aan de 

eisen van de nieuwe EN54-23 norm. 
 Gelieve te noteren dat de gekeurde ENscape reeks flitslichten vanaf 1 januari 2014 beschikbaar zal 

zijn. 
4. Sirenes: plafondmontage (NBS4) 

 Deze reeks valt niet onder de nieuwe regelgeving en zal verder in de markt beschikbaar blijven. 
 

Flitslichten voor wandmontage (NX2 en NX5) 
Volgens EN54-23 mogen enkel producten die, voor ingangsdatum van deze norm, al in de leveringsketen zitten 
nog verkocht worden na datum van 1 januari 2014. Indien extra voorraad nodig is voor de afwerking van lopende 
projecten, adviseren wij om met spoed de nodige reserves te bestellen. 

 
 
Voor vragen i.v.m. deze berichtgeving neemt u contact op met uw commerciële contactpersoon. 
Met vriendelijke groet, 
 
  
Mark Thijs 
Marketing Manager  

 

  
Honeywell Life Safety Benelux 
 
Filiaal België: 
Liege Airport Business Park  
Building B50  
4460 Grâce-Hollogne 
T: +32 (0) 4 247 03 00  
F: +32 (0) 4 247 02 20  
E:info.hlsbe@honeywell.com 

 
 
Filiaal Nederland: 
Rietveldenweg 32A 
5222 AR ´s Hertogenbosch 
 
T: +31 (0) 73 6273 261 
F: +31 (0) 73 6273 295 
E:info.hlsnl@honeywell.com 

    
Wenst u in de toekomst geen Marketing berichten meer te ontvangen, dan kunt u zich hier uitschrijven.  

Zijn uw gegevens onjuist, dan kunt u uw nieuwe gegevens hier opgeven. 

 


