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de slimste combinatie:
Assist spreekluistersysteem + 
Sense monitoringsmodule + 
LiftStatus webportal

ednl: de voorloper in
liftcommunicatie

de systemen
Assist spreekluistersysteem

Assist en Sense 
de systemen

Liftstatus
de webportalde webportalde webportal

Sense 
monitoring module
• Real time communicatie
• Inzicht in status van de lift
• Optimaal onderhoud mogelijk

Lees meer over alle producten op www.ednl.nl

• Volledig inzicht
• Inlog mogelijkheden voor alle partijen
• Correct afhandelen van alarmprocedures
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Een universeel spreekluistersysteem 
voor iedere lift.

Hoe werkt het
De Assist spreekluisterverbinding is een universeel 
spreekluistersysteem dat op vrijwel iedere lift kan worden 
toegepast. De Assist is modulair opgebouwd en is leverbaar in 
verschillende uitvoeringen; een analoge uitvoering, een GSM 
uitvoering en een VOIP uitvoering. De Assist wordt standaard 
geleverd inclusief noodvoeding en kooispreekluistermodule. Deze 
spreekluistermodule is toepasbaar achter vrijwel elk tableau.

Assist spreekluistersysteem
Voor veiligheid en het verzamelen van data

Aansluitingen aanwezig voor:

Uitvoeringen:

• Machinekamer intercom en brandweerintercom
• Leds in het kooitableau
• Noodverlichting
• Liftdrivetest
• Storingsmelding van de liftbesturing
• Externe sirene
• Alarmknop op de liftkooi
• Alarmknop onder de liftkooi/in de liftput

• Zeer hoge betrouwbaarheid 
• Optimale geluidskwaliteit 
• Standaard voorzien van een rittenteller

Tableau’s

In situaties waar een extern alarmtableau wenselijk is 
voorzien we in diverse maten tableau’s

www.ednl.nl

Conform NEN-EN81-28
Tot 5 verschillende alarmnummers te programmeren
Maximaal 6 systemen op één lijn
Instelbare periodieke testmelding
Rittenteller
Noodvoeding inclusief testfunctie
Alarmdrukknopvertraging 
Alarmfilter
Geïntegreerde microfoon en alarmdrukknop op kooidak
Terugbelmogelijkheid

Functies

Assist is in verschillende uitvoeringen leverbaar:
• Analoog
• GSM
• VoIP

Statistieken
Via liftstatus wordt de data gepresenteerd

Via het LiftStatus portal kunnen de ritten zichtbaar worden gemaakt.

Alarmoproepen worden real-time zichtbaar met vermelding van adresgegevens.
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