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Beschermingsniveau + lease prijzen

Beschermingsniveau 1
 » standaard

De Battery Laadstations hebben een ventilator 

 » radiaalventilator 230 V, ATEX, model 2.00.177-1, welke 

automatisch wordt uitgeschakeld bij activering van de 

rookmelder

Beschermingsniveau 1 Beschermingsniveau 2 Beschermingsniveau 3

Battery Standaard XL-V1 € 106,- € 124,- € 161,-

Battery Standaard XL-V2 € 141,- € 159,- € 197,-

Battery Standaard S € 92,- € 96,- € 117,-

Battery Laadstation XL-V1 € 180,- € 209,- € 215,-

Battery Laadstation XL-V2 € 201,- € 205,- € 259,-

Beschermingsniveau 2
 » 1x centrale voor doormelding, incl. 2 potentiaal vrij con-

tacten, centrale wordt via magneten op de romp gemon-

teerd, hierdoor tasten we de brandwerendheid niet aan!

 » 1x Rookmelder 24 V, incl. sokkel

 » 1x 24 Volt voeding

 » het geheel is gemonteerd en bekabeld

De Battery Laadstations hebben dezelfde beschermings- 

niveaus alleen inclusief ventilator 

 » radiaalventilator 230 V, ATEX, model 2.00.177-1, welke 

automatisch wordt uitgeschakeld bij activering van de 

rookmelder

Optioneel:
GSM kiezer (alleen in combinatie met centrale voor door-

melding) Prijs incl. montage €375,00 excl. BTW en SIM 

kaart.

Beschermingsniveau 3
 » 1x centrale voor doormelding, incl. 2 potentiaal vrij con-

tacten, centrale wordt via magneten op de romp gemon-

teerd, hierdoor tasten we de brandwerendheid niet aan!

 » 1x Rookmelder 24 V, incl. sokkel

 » 1x 24 Volt voeding

 » 4x KIWA gecertificeerde aerosol generator, incl. 

thermokoppel met RVS bescherming

 » het geheel is gemonteerd en bekabeld

De Battery Laadstations hebben dezelfde beschermings- 

niveaus alleen inclusief ventilator 

 » radiaalventilator 230 V, ATEX, model 2.00.177-1, welke 

automatisch wordt uitgeschakeld bij activering van de 

rookmelder

Optioneel:
GSM kiezer (alleen in combinatie met centrale voor door-

melding) Prijs incl. montage €375,00 excl. BTW en SIM 

kaart.

Let op bij beschermingsniveau 3
Model S heeft 3 aerosol generatoren

Model XL-V1 heeft 4 aerosol generatoren

Model XL-V2 heeft 8 (2x4) aerosol generatoren

Lease prijzen*

* Prijs op basis van financial lease 60 maanden, zonder aanbetaling, inclusief plaatsen, exclusief BTW. 


