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Marketing Bulletin 
  

Scorpion® biedt een oplossing voor het 
testen van moeilijk bereikbare melders en 
aspiratiesystemen 
   

Beste relatie, 
 

Elke brandmeldinstallatie vraagt om deugdelijk periodiek onderhoud.  
In Nederland wordt vaak een onderhoudscontract afgesloten, waarbij het 
onderhoud dan wordt uitgevoerd conform NEN2654-1. 
In België zal voldaan moeten worden aan de NBN-S21.100 en de 
bijlagen hiervan. 
 
Het testen van rookmelders in een kantooromgeving is doorgaans niet zo 
een probleem, maar voor rookmelders of aspiratiesystemen op grote 
hoogte kan dat wel een behoorlijke uitdaging zijn. 
Dankzij de innovatieve Scorpion-ASD en Scorpion–POINT behoort 
deze problematiek weldra tot het verleden.  
 
 
Elke onderhoudsdeskundige die er al mee te maken kreeg, weet dat het 
kostplaatje soms erg duur kan oplopen. Dit is een rechtstreeks gevolg 
van de kosten die voortvloeien uit het inzetten van hoogtewerkers, 
werkzaamheden buiten de kantooruren of in het weekend of door een 
tijdelijke, maar noodzakelijke onderbreking van de bedrijfsactiviteiten. 
 
Dankzij de innovatieve Scorpion-ASD en Scorpion–POINT behoort 
deze problematiek weldra tot het verleden.  
Na eenmalige en definitieve montage van een Scorpion-ASD testtoestel 
aan het einde van iedere aanzuigpijp en een controlepaneel is het nu 
mogelijk een aspiratiesysteem op eenvoudige wijze en consistent, vanaf 
de begane vloer, te testen. Scorpion-POINT biedt u hetzelfde testcomfort 
voor moeilijk bereikbare puntmelders.  
 
Naast de snellere en betere testmethode, verhoogt bovendien de 
professionele dienstverlening van het onderhoud. Uw eindklanten en 
onderhoudsmedewerkers zullen u dankbaar zijn. 
 
Klik hier door naar de productpagina’s op de Notifier website en 
download meteen de Scorpion-ASD en Scorpion-POINT brochures en 
ontdek er hun typische toepassingen. 

 

         
  

 
Voor vragen i.v.m. deze berichtgeving of voor een Scorpion-demo kunt u contact opnemen 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 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 


