Win op brandveiligheid
Bespaar tijd en geld met de Ei3016

Het gaat om het redden van levens
Onze rookmelders staan garant voor kwaliteit en betrouwbaarheid.
Alle Ei Electronics producten worden in Ierland ontwikkeld, geproduceerd
en vervolgens tot drie keer toe getest in de fabriek. Daarnaast laat
Ei Electronics alle producten testen volgens de veiligheidseisen van de
Britisch Standards (BS) en de Europese norm (EN14604). Ei Electronics
heeft veiligheid zeer hoog in het vaandel staan en alleen melders met een
perfecte score verlaten de fabriek. Het gaat om het redden van levens.

10 jaar zorgeloze veiligheid
Met de Ei3016 ben je verzekerd van 10 zorgenvrije jaren. De 10 jaar
lithium oplaadbare back-up batterij zorgt ervoor dat je niet meer voor
hoeft te rijden om een batterij te vervangen, maar dat je jouw tijd kan
besteden aan nieuwe opdrachten. Minder zorgen, meer opbrengsten! Voor de
woningcorporatie biedt een Ei3016 melder nog meer zekerheid in (brand)
veilig wonen.

De feiten

Ei146

Type melder

Ei3016

Ei146

Ei3016

Voeding

230 Vac

230 Vac

Batterij

9V back-up alkaline batterij

10 jaar Lithium back-up oplaadbare batterij

Easi-fit systeem

Easi-fit systeem

Bevestiging
Mogelijk RF-koppelen

Ja, in combinatie met sokkel

Ja, in combinatie met RF-insteekmodule

Vervanging batterij gedurende 10 jaar

4 keer

0 keer

Minimaal aantal keren stofzuigen gedurende 10 jaar

5 keer

3 keer

Voorbeeld total cost of ownership
Aantal woningen in beheer

100

Aantal rookmelders per woning

2

Voorbeeld prijs Ei146

e 23,-

Voorbeeld prijs Ei3016

e 46,-

Kostprijs (10 jaar)
Melder
Totale kosten woningbeheer
Besparing met Ei3016 gedurende 10 jaar

Ei146

Ei3016

e 17.400,-

e 11.200,55% (e 6200,-)

AANSCHAF

Ei146

Ei3000-serie

ONDERHOUD

MILIEU

BEWONERS

IMAGO

Meer informatie over de voordelen die Ei Electronics jou kan bieden of
de veiligheid die jij jouw afnemers kunt garanderen met Ei Electronics?
Neem contact met ons op via onderstaande gegevens!
www.hemmink.nl
www.eielectronics.nl
Ampérestraat 24-28, Zwolle
038-469 82 00
info@hemmink.nl

Hemmink is leverancier en kennispartner van Ei Electronics voor Nederland

