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Marketing Bulletin 
  

 

  
PRODUCT UPDATE: 

 
Wijzigingen m.b.t. 

Intelligente en 
conventionele reeksen 

alarmgevers 
 

Dit bulletin bevat informatie over de EN54-23 certificatie van de 
intelligente flitsers en verbeterde performantie van de intelligente 

sirenes. Eveneens bevat dit bulletin belangrijke informatie over 
eindereeksproducten m.n. in de categorie conventionele 

alarmgevers. 
EN54-23 
De hieronder opgenomen flitsers voor wandmontage werden bij LPCB gecertificeerd volgens EN54-23 “open 
klasse”. Dit betekent dat deze elementen goedgekeurd zijn om een specifieke ruimte te coveren volgens de 
productspecificaties.  Deze certificatie was enkel mogelijk voor de hieronder opgenomen elementen met 
transparante lens: 
 

• NFXI-WF-WC     Intelligente lusgevoede flitser, incl. isolator – kleur: wit met transparante lens 
                           Geschikt voor wandmontage  

• NFXI-WSF-WC  Intelligente lusgevoede sirene/flits combi, incl. isolator – kleur wit met transparante  
                           lens. Geschikt voor wandmontage 

 
Verbeterde performantie van intelligente sirenes 
De specificaties van de intelligente lusgevoede sirenes werden verbeterd teneinde het stroomverbruik terug te 
dringen terwijl de geluidsopbrengst voor de meeste tonaliteiten behouden bleef.  Deze nieuwe specificaties 
werden door LPCB gecertificeerd volgens EN54-3. De aanpassingen hebben betrekking op: 
 

• NFXI-WS-x         Intelligente lusgevoede sirene, incl. isolator – kleur: wit of rood 
                           Geschikt voor wandmontage 

• NFXI-WSF-WC  Intelligente lusgevoede sirene/flits combi, incl. isolator – kleur: wit met transparante  
                           lens. Geschikt voor wandmontage 

• NFXI-BS-xx        Intelligente lusgevoede sokkelsirene, incl. isolator – kleur: wit of ivoor 
                           Geschikt voor plafondmontage 

• NFXI-BSF-WC   Intelligente lusgevoede sokkelsirene/flits, incl. isolator – kleur: wit met transparante  
                           lens. Geschikt voor plafondmontage (Enkel gekeurd volgens EN54-3) 
 

Eindereeks producten 
Het is niet mogelijk om EN54-23 certificatie te bekomen voor alarmgevers die een intelligente flitser bevatten. De 
sirene/flits combinaties blijven beschikbaar onder de noemer van EN54-3 gecertificeerde sirenes met additionele 
lichtgevende indicator. Hieronder een overzicht van producten, die na uitputting van de voorraad, niet langer 
beschikbaar zullen zijn. 



 
• NFXI-BSF-IVC  Intelligente lusgevoede sokkel-sirene/flits, incl. isolator – kleur: ivoor, witte lens  

Geschikt voor plafondmontage 
• NFXI-BF-WC     Intelligente lusgevoede sokkelflitser, incl. isolator – kleur: wit, transparante lens 

                          Geschikt voor wandmontage 
• NFXI-BF-IVC     Intelligente lusgevoede sokkelflitser, incl. isolator – kleur: ivoor, transparante lens 

                           Geschikt voor wandmontage 
• NFXI-WSF-RR  Intelligente lusgevoede sirene/flits combi, incl. isolator – kleur: rood met rode lens 

                           Geschikt voor wandmontage 
• NFXI-WF-RR    Intelligente lusgevoede flits, incl. isolator – kleur: rood met rode lens 

                           Geschikt voor wandmontage 
   
Nota: Flitsers met amberkleurige lens vallen niet onder de scoop van EN54-23 aangezien deze gebruikt worden voor andere 
toepassingen dan brand (vb: indicatie van storingen, gasmeldingen, …). De intelligente lusgevoede flitser NFXI-WF-AA beschikt 
bijgevolg niet over een EN54-23 certificatie, maar blijft leverbaar voor voornoemde toepassingen.  
 
Conventionele alarmgevers 
In december 2013 introduceerden wij de nieuwe 
ENScape conventionele alarmgevers (Introductie 
Enscape) en kondigden wij het einde van de vorige 
reeks aan.  
 
De aangekondigde migratieperiode loopt nu op zijn 
einde (1/7/2014). Een aantal producten zijn nog 
beschikbaar tot einde voorraad, daarna zullen deze 
producten niet meer leverbaar zijn. 
Hieronder treft u een overzicht van deze 
eindereeksproducten aan. 

 
- NS4/x             
- NBS4                
- NX2/x/y             
- NX5/x/y    
- EMA24BRSS    
- NBL/x                
- NBD/x               
- NBS/x               

Conventionele sirene – kleur: rood of wit 
Conventionele sokkelsirene (ook NBSLID/W en NBSLID/R front covers) 
Conventionele flitser (niet meer verkrijgbaar sinds 1/1/2014) 
Conventionele flitser (niet meer verkrijgbaar sinds 1/1/2014)   
Conventionele sirene/flitser  
Laag profiel sokkel – kleur: rood of wit 
Hoogprofiel sokkel IP55 – kleur: rood of wit 
Hoogprofiel sokkel IP66 – kleur: rood of wit 

 
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  
E:   info.hlsbe@honeywell.com 
W:  www.notifier.be  

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

    
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


