Professionele woningbeveiliging

X-serie Alarm Scan App
Datadownload-app voor de X-serie
CO-, rook- en hittemelders

Ervaring professionele woningbeveiliging
Met de X-serie Alarm Scan App van Honeywell kunnen gebruikers van
een melder uit de X-serie gegevens van het alarm downloaden naar een
smartapparaat, waardoor het incident direct kan worden onderzocht
en er eenvoudig een rapport kan worden gegenereerd.

Alles wat u moet weten over wat er gebeurt met uw
CO-, rook- en hittemelders is slechts één tik ver
Met de X-serie Alarm Scan App van Honeywell kunt u opgeslagen alarmen
en storingen alsook de algemene apparaatstatus, afkomstig van alle
ingeschakelde X-serie melders, naar uw iOS of Android smartapparaat sturen.
De app is ontwikkeld voor professionele huisbazen, gasmonteurs, loodgieters
en andere dienstverleners die de veiligheid van huurders moeten waarborgen
of die X-serie melders de eerste keer installeren. De app helpt bij jaarlijkse
onderhoudscontroles of het onderhoud van boilers en is een eenvoudige manier
om incidentrapporten te bevestigen. Installateurs of huisbazen kunnen de naleving
aantonen of kunnen een service met toegevoegde waarde bieden waarmee
ze hun reputatie als een betrouwbare dienstverlener kunnen opbouwen.
Als u een apparaat uit de X-serie in huis hebt en meer uitgebreide
informatie wilt zien over de toestand van uw melder, dan is de app
het ideale middel om zorgen over de veiligheid uit de wereld te
helpen en u de zekerheid te geven dat alles onder controle is.

Hoe het werkt

Scan deze QR-code voor een
video die u aan de slag helpt met
de app. Of bekijk de video hier:
homesafety.honeywell.com/
alarm+scan

Download de app naar uw Apple® of Android® smartapparaat en activeer
de gegevensoverdracht op elke willekeurige X-serie melder die is voorzien
van het Alarm Scan-logo door driemaal op de apparaatknop te drukken.
Binnen enkele seconden wordt er een apparaatrapport gegenereerd.
U kunt ervoor kiezen om gegevens vanaf meerdere apparaten in het
gebouw over te dragen en de apparaatrapporten te combineren in een
servicerapport. Het servicerapport kan worden verzonden via e-mail
of rechtstreeks in de cloud worden bewaard, zoals OneDrive®.

F UNC TIES EN VOORDELEN
Stille datatransmissie

Draadloze overdracht zonder
aanvullende apparatuur

Met servicegeschiedenis kunt u alle
eerder voltooide services bekijken
Handmatige invoer van aanvullende
apparaatinformatie en opmerkingen

Volledige functionaliteit van servicerapporten
betekent: minder documentatie van
onderhoudsinspecties nodig

Optie om rapporten van meerdere
apparaten in het gebouw te combineren

Gemakkelijke wijze om naleving aan te tonen

Toegang tot gegevens en aanbevelingen
met betrekking tot de status van de melder

Helpt bij het onderzoeken van
CO- of brandincidenten
Werkt met alle standaard X-serie melders
die zijn voorzien van het Alarm Scan-logo,
inclusief optioneel geïnstalleerde draadloze
modules – geen premium-modellen vereist

Optie om servicerapporten te zoeken, te verwijderen
en te versturen via e-mail, OneDrive ® en meer
Kies uit drie opties om de servicelocatie in te voeren:
automatisch invullen via GPS, handmatig invullen
of gegevens uit een vorige service gebruiken

X-serie Alarm Scan App

Technische specificaties

ALGEMENE FUNCTIONALITEIT

STORINGEN EN ALARMEN

• Stille datatransmissie
• Gedetailleerde informatie met
aanbevolen acties voor elke
gebeurtenis uit het apparaatrapport
• Servicerapport:
• Op GPS gebaseerde
adresgegevens voor servicerapport
• Pdf is te delen via e-mail of
andere apps zoals OneDrive®cloudservices
• Te doorzoeken tekst van eerder
voltooide servicerapporten, bijv. op
adres
• Aanbevolen acties voor elk
servicerapport
• Smart App:
• Geautomatiseerde toewijzing
van apparaatruimte en naam van
eerder gescande toestellen
• Op GPS gebaseerde
adresgegevens voor servicerapport

• H
 oogste CO-concentratie tijdens
laatste CO-alarm
• Laatste optreden en algehele
hoeveelheid:
• CO-alarmen gegroepeerd
volgens CO-concentratie:
Hoog (>300 ppm) / Middelhoog
(>100 ppm) /Laag (<100 ppm)
• Vooralarmen
• Brandalarmen
• Achtergrond-CO: Geaccumuleerde
uren CO-concentratie > 20 ppm in de
voorbije 12 maanden
• Batterijstatus: OK / minder dan 1 jaar
resterend / Storing
• Apparaatstatus: Ok / Storing
• Status einde van levensduur: Ok /
Storing
• Externe fout: Ok / Storing
• Stofniveau rookalarm: Ok /
Middelhoog / Storing

INFORMATIE ALARMAPPARAAT
DRAADLOZE MODULE

SYSTEEMVEREISTEN

•
•
•
•
•
•

Naam model en afbeelding
Resterende levensduur
Verwijdering van montageplaat
Apparaattests
Fabricagedatum
Serienummer

AANVULLENDE INFORMATIE
APPARAAT (HANDMATIG
INGEVOERD)

•
•
•
•

Smartapparaat (telefoon of tablet)
iOS 8.1 of hoger
Android 4.4 of hoger
Voor een optimale gebruikservaring
raden wij de volgende apparaten
aan:
• iOS: iPhone 5 of nieuwer iPad 4 of
nieuwer
• Android: Samsung S5 of nieuwer
Samsung Tab A

• G
 eïnstalleerd op juiste locatie:
Ja / Nee
• Uit de buurt van meubilair: Ja / Nee
• Geluid weergegeven tijdens
alarmtest: Ja / Nee
• In goede toestand: Ja / Nee
• Apparaat moet worden vervangen:
Ja / Nee
• Bijkomende opmerkingen

Voorbeeld van gegevensscherm CO-alarm:

Rapporten onmiddellijk genereren en delen: Pdf-servicerapport
Service-overzicht

Apparaatdetails

Het rapport biedt een overzicht van de melders die op een

Voor elke melder wordt gedetailleerde informatie

specifiek adres zijn geïnstalleerd en worden bewaakt. Dit

verstrekt over zijn status, historische alarmen

overzicht bevat informatie over het model van elke melder,

en storingen en eventuele aanbevolen acties.

zijn locatie in het gebouw en de bedrijfsstatus evenals

Dezelfde informatie is ook rechtstreeks

eventuele opmerkingen die handmatig zijn ingevoerd.

beschikbaar op uw smartapparaat.

DOWNLOAD DE APP
Scan de QR-code met uw
smartapparaat; u wordt
doorgestuurd naar de betreffende
app store waar u de X-serie Alarm
Scan-app kunt downloaden.

Voor meer informatie:

Let op:
Er is alles aan gedaan om de betrouwbaarheid van
deze publicatie te waarborgen. Toch wordt geen
enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of
weglatingen aanvaard. Gegevens, maar ook regels en
voorschriften kunnen veranderen. Zorg er dus voor
dat u altijd de nieuwste versies van regels, normen
en richtlijnen bij de hand hebt. Deze publicatie is
niet bedoeld als basis voor een overeenkomst.

www.homesafety.honeywell.com
www.honeywellanalytics.com
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