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Marketing Bulletin 
  

Uitgeblust …? 

Niet bij NOTIFIER waar 
de RP1r-SUPRA, het

nieuwe gasblus-
controlepaneel 

alle aandacht geniet.

Actieve beveiliging die niets aan het 
toeval over laat! 

 
  

Kritische bedrijfsprocessen vragen bijzondere aandacht op het vlak van 
passieve en actieve brandbeveiliging. 
 
 ICT lokalen met servers, datastorage of 
telecomapparatuur vragen om 100% uptime.  

Het falen van dergelijke apparatuur ten gevolge 
van een brand dient te allen tijde te worden 
vermeden, daar dit vaak zal leiden tot verstoring 
of uitval van bedrijfsprocessen met grote 
economische schade tot gevolg. 
 

 

 Het automatisch gascontrolepaneel is, naast 
een vroegtijdige en feilloze branddetectie  een 
cruciale schakel in de sturing en overwaking van 
een gasblusinstallatie. 

De functionaliteiten van het RP1r gasblus-
controlepaneel lenen zich sinds vele jaren voor dit 
bewezen systeemconcept. September 2014, tijd 
om de fakkel door te geven aan zijn opvolger, de 
RP1r-SUPRA!  

 

        

 

 Het nieuwe RP1r-SUPRA gasblus-
controlepaneel is gebruiksvriendelijker, dankzij 
een verbeterde weergave en een eenvoudigere 
installatie.  

De belangrijkste verschillen met zijn voorganger 
(RP1r) kenmerken zich in: 

      
 

 
 



- Maakt gebruik van de “Easy Fix”-steun die 
we ook van de PearlTM kennen. Kabelinvoer 
en montage van het paneel waren nog nooit 
zo eenvoudig!  

- Groot grafisch display voor duidelijke 
gestructureerde weergave van de 
meldingen, import van .bmp tekeningen en 
bedrijfslogo. 

- Nieuw is ook de datum/tijd weergave in het 
logboek bij iedere gebeurtenis dankzij de 
geïntegreerde Real time klok.  

- Toegang tot niveau 2 d.m.v. één sleutel en 
met de nieuwe scroll –toets is de 
werkingsmode te selecteren (Manueel – 
Automatisch - Buiten dienst). 

 
 

 

Part Number Description List Price 2014 Lead Time 

RP1r-SUPRA Extinguishing control panel with display 1.195,00€ 1 W  
 

 

Het RP1r-SUPRA gasblus-controlepaneel is gekeurd volgens de Europese norm EN12094:1 en is onmiddellijk uit 
voorraad leverbaar. Datasheet, certificaat en handleiding zijn weldra beschikbaar op onze website en in de 
InfoPoint App (Apple AppStore).  
 
Voor eventuele vragen i.v.m. deze berichtgeving kunt u contact opnemen met uw commerciële contactpersoon. 
  
  
Nota: Eventuele bestellingen voor RP1r zullen automatisch omgezet worden naar de RP1r-SUPRA 
 
RP1r-SUPRA is te bezichtigen op Security Essen!

  
Honeywell Life Safety Benelux 
 
Filiaal België: 
Liege Airport Business Park  
Building 50  
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


