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De NOTIFIER SMART Selector app:
Nu beschikbaar voor iOS en Android.

NOTIFIER by Honeywell: De SMART Selector App

SMART Selector

Met de nieuwe SMART Selector app van NOTIFIER by Honeywell kunt u 
heel gemakkelijk de juiste melder vinden voor specifi eke toepassingen 
en risico’s.

Heeft u altijd al willen weten welke melder nu eigenlijk het best geschikt 
is voor een restaurant of in stoffi ge en vervuilde omgevingen? De nieuwe 
SMART Selector applicatie helpt u met het kiezen van de gepaste 
melder en zijn aanbevolen gevoeligheidsinstelling voor verschillende 
scenario’s en risico’s. 

Bovendien biedt de applicatie een overzicht van NOTIFIER’s 
uitgebreide detectieportfolio, inclusief unieke hooggevoelige melders, 
multi-criteria melders, toonaangevende aspiratiesystemen, beam- en 
luchtkanaal- detectiesystemen.

Vind snel de meest geschikte detectie voor verschillende toepassingen 

of risico’s met de juiste gevoeligheidsinstellingen voor verschillende 

scenario’s.

De voordelen:

Inclusief aanbevelingen aangaande de beste detectie en alternatieve 

melders met een beknopte beschrijving van de melder en de aange-

wezen instellingen.

Geen wifi  of mobiel netwerk? – Geen probleem.De volledige informatie 

is zowel online als offl ine beschikbaar.

De NOTIFIER SMART Selector app is beschikbaar voor iOS en 

Android toestellen. Zoek “SMART Selector” in de App store of in de 

Google Play store en installeer de app op uw toestel.

Vereist iOS 7.0 of recenter. 

Compatibel met iPhone, iPad en Android tablets en smartphones. 
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Honeywell Life Safety Benelux

Veiligheid, integriteit en erfgoed.

Notifi er by Honeywell is ’s werelds 
grootste fabrikant en leverancier van 
brandmeldsystemen. Met meer dan 
400 systeemdistributeurs wereldwijd 
en regionale ondersteuning op 
ieder continent, hebben wij de 
fl exibiliteit om tegemoet te komen 
aan de eisen van onze klanten. Met 
meer dan 60 jaar ervaring bieden 
wij ongeëvenaarde specialistische 
kennis en producten ontwikkeld om 
te voldoen aan de noden van de 
markt. Notifi er brengt een uitgebreide 
lijn van kwalitatieve branddetectie- 

en ontruimingsoplossingen. Deze 
bevat alles van rookmelders tot 
alarmgevers, conventionele- 
en intelligente adresseerbare 
brandmeldsystemen, geavanceerde 
netwerken en integratiepaketten. 

Als toonaangevend bedrijf in de 
brandbeveiligingsmarkt is Notifi er 
toegewijd aan de hoogste normen 
m.b.t. dienstverlening en het 
leveren van excellente producten. 
Onze bedrijfsvoering is ISO9001 
geaccrediteerd en de producten 

zijn ontwikkeld en geproduceerd 
om te voldoen aan alle belangrijke 
keurmerken, inclusief BOSEC, LPCB, 
VdS, UL en ULC. 

Notifi er is onderdeel van Honeywell 
International, een marktleider in 
gediversifi eerde technologie en 
fabricage met wereldwijde bediening 
van klanten. Door met Notifi er in zee 
te gaan, heeft u het vertrouwen van 
een onderneming met wereldwijd 
aanzien dat voor vooruitstrevende 
brandmeldsystemen staat.
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Alle productinformatie is terug 
te vinden in onze 
NOTIFIER InfoPoint app.InfoPoint App
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België
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