Verstaanbare Veiligheid
EvaQ ontruimings- en alarmeringssysteem

VA

“Bij calamiteiten moet je mensen altijd kunnen
aanspreken. Bezoekers, gasten en bewoners willen
zeker weten dat ze zich veilig kunnen voelen.
De behoefte aan veiligheidsgaranties groeit, bij het
publiek en bij de overheid.
Traditionele omroep- en alarmeringssystemen blijken
door hun ontwerp kwetsbaar: bij een serieuze calamiteit kunnen belangrijke systeemdelen uitvallen. Ze zijn
vaak onnodig ingewikkeld en echte energievreters.
Ik wilde een slimmer systeem ontwerpen dat écht
maximale veiligheid biedt.“*
Het EvaQ ontruimings- en alarmeringssysteem werkt
met intelligente lustechnologie. Die zorgt ervoor dat
het ontruimingssysteem optimaal beschikbaar blijft,
juist in geval van een calamiteit. Dure functiebehoudbekabeling is niet nodig.
Het EvaQ systeem is dankzij de modulaire opbouw
eenvoudig op te schalen. De systeemkasten zijn
compact en het lage energieverbruik maakt dat er
minder accu’s nodig zijn. Installeren is heel eenvoudig
en de software is gebruikersvriendelijk. Binnen een
paar uur is een EvaQ-systeem al klaar voor gebruik!
EvaQ is door de Duitse technische keuringsdienst VdS
gecertificeerd. Het systeem voldoet aan EN54-4 en
EN54-16, de Europese richtlijn die sinds april 2011
ontruimings-alarminstallaties met gesproken woord
voorschrijft aan de grotere utiliteitsbouw.
“Voorlopig ben ik dus tevreden. Met EvaQ heb ik het
beste systeem ontwikkeld dat nu in de markt verkrijgbaar is.
Ik blijf zoeken hoe het nóg veiliger, slimmer, simpeler
en groener kan.”*
* Willem Jonkman, ontwerper van het EvaQ ontruimingsen alarmeringssysteem

EvaQ ontruimings- en alarmeringssysteem
Veilig
EvaQ is gegarandeerd betrouwbaar
•
•
•
•

VdS gecertificeerd (EN54-16) NL: NEN2575
lus-technologie garandeert maximaal functiebehoud bij een lus-onderbreking of kortsluiting
isolatoren en luidsprekers worden functioneel bewaakt, signaalverlies wordt bij detectie direct gemeld
geen dure en kwetsbare E30 kabel nodig

Slim
EvaQ biedt veelzijdigheid in 1 platform
•
•
•
•

voice alarm
omroep (public address)  
muziekdistributie
alarmering met flitslichtbesturing

v Simpel
EvaQ is logisch van opbouw
•
•
•
•
•
•
•
•

slechts 5 verschillende componenten
eenvoudig te installeren
kan aangesloten worden op bestaande lus- en/ of steekleidingen met behoud van certificering
1 bedienpaneel nodig per configuratie
makkelijk op te schalen tot 255 zones per configuratie
geen ingewikkelde herprogrammering bij uitbreiding
diverse centrale en decentrale systemen in één gebouw tot 2000m afstand zijn vanuit 1 centraal
bedienpunt te besturen
het volume van elke luidspreker kan centraal, door middel van een digitale volumeregelaar in de
isolator geregeld worden

Groen
EvaQ is zeer energiezuinig
•
•
•
•
•

een isolator verbruikt slechts 0,4 watt in normaalbedrijf
de controle-eenheid gebruikt efficiënte klasse D versterkers
minder systeemenergieverbruik beperkt het totaal benodigd accuvermogen
minder energieverbruik betekent minder warmteontwikkeling, extra koeling wordt beperkt
grote efficiëntie: energiekosten dalen door een laag totaal energieverbruik

EvaQ is uitermate geschikt voor de middelgrote en grotere
utiliteitsbouw die aan strenge regelgeving moet voldoen.
EvaQ biedt pasklare voice alarm-oplossingen voor gebouwen vanaf 10.000 m2 vloeroppervlak,
zoals kantoren, overheidsgebouwen, luchthavens, kazernecomplexen, winkelcentra en
school- en universiteitsgebouwen waar meer dan 1000 mensen werken of verblijven. Ook
hotels met een entree hoger dan 20m kunnen dankzij het EvaQ-systeem aan de strenge
veiligheidsnorm voldoen.

Het EvaQ ontruimings- en alarmeringssysteem
EvaQ zit slim in elkaar. Een systeem bestaat uit niet meer dan 5 componenten. In zijn eenvoud is
EvaQ veelzijdig, schaalbaar en efficiënt. De basis van het EvaQ systeem zijn deze componenten:

1. controle-eenheid
2. voedingseenheid
3. bedienpaneel
4. lus-isolator
5. luidspreker

Controle-eenheid
In de controle-eenheid zit de systeemintelligentie en hij voorziet de luidsprekers van
geluidssignaal
De controle-eenheid is het technologische hart van het EvaQ systeem.
Audiobronnen, bedienpanelen en slimme interfaces kunnen direct met de controle eenheid worden verbonden.
Slimme elektronica in de controle-eenheid verwerkt de audiosignalen, stuurt de lus-isolatoren aan en biedt
een digitaal geheugen voor voorgedefinieerde teksten en alarmtonen. In iedere controle-eenheid zijn
versterkerunits ingebouwd voor de signaalversterking naar het luidsprekercircuit.
Er is altijd een back-up versterkerunit in de controle-eenheid aanwezig.

Voedingseenheid
De voedingseenheid voorziet het hele systeem van energie
Een EN54-4 gecertificeerde voedingseenheid vormt de bron van slimme energiedistributie naar de controleeenheid. De modulaire voedingseenheid zet energie uit het lichtnet om in een stabiel voedingssignaal voor de
controle-eenheden. Daarnaast zorgt het noodstroomcircuit in de voedingseenheid voor het laden van de accu’s
en een naadloze omschakeling naar noodstroom-bedrijf bij het wegvallen van energie uit het lichtnet.

Lus-isolatoren
Lus-isolatoren bewaken de luidsprekers en de lusverbinding: werken die nog?
De lus-isolatoren sturen de luidsprekers aan en bewaken de lus via een inkomende en een uitgaande luskabel.
Bij iedere luidspreker of elk luidsprekerpaar wordt een lus-isolator geplaatst, die controleert of de luidsprekers
nog werken. Bij kortsluiting of onderbreking van de lus koppelt de lus-isolator de getroffen zijde los, zodat de rest
van het EvaQ ontruimingssysteem blijft functioneren.
De combinatie van controle-eenheid, lus-isolator en luidspreker zorgt voor functiebehoud conform de NPR2576.
EvaQ biedt verschillende lus-isolatoren, waaronder end-of-line units, waarmee ook traditionele steekleidingen
kunnen worden opgenomen in een geheel gecertificeerde systeemconfiguratie.

Bedienpaneel
Het bedienpaneel koppelt mens en machine. Hiermee bedien je het hele systeem
Het EvaQ ontruimingssysteem heeft een uniek multifunctioneel EN54-16 bedienpaneel. Een UTP-ringleiding
sluit één of meer bedienpanelen met gescheiden inkomende en uitgaande leidingen aan op de controle-eenheid.
Daarmee is het gebruik van slechts één paneel binnen de certificering toegestaan en is functiebehoud bekabeling
niet nodig.
Het paneel is in twee standaard varianten leverbaar en in op maat gemaakte uitvoeringen. Door het intuïtieve
ontwerp kan iedereen, juist in geval van een calamiteit, eenvoudig en veilig met een EvaQ bedienpaneel overweg.

Luidspreker
De luidspreker zorgt dat het gewenste signaal terecht komt bij de mensen voor wie het
bedoeld is
Luidsprekers zijn vaak het enige dat gebruikers zien van het EvaQ systeem.
Ze verbinden het systeem met de omgeving waarin ze worden geplaatst. EvaQ biedt een variatie aan EN54-24
luidsprekers om een esthetische keuze te kunnen combineren met gecertificeerde veiligheid.
De luidsprekers zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen en kleuren.
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