
Gas Detection

Stel uw systeem op uw manier samen. Eenvoudig.
TOUCHPOINT PRO



WEBSERVER

Touchpoint Pro is een geavanceerd regelsysteem dat 

ongeëvenaarde veiligheid, naleving en productiviteit 

biedt, zodat u uw gasdetectie-werkzaamheden met meer 

vertrouwen dan ooit kunt uitvoeren. Dankzij de meest 

flexibele, modulaire architectuur op de markt, kunt u 

precies het systeem bouwen dat u wilt en tegelijk uw 

manier van werken en kosten optimaliseren.

OOK OP UW LOCATIE ONGEËVENAARDE VEILIGHEID, NALEVING EN PRODUCTIVITEIT

STEL UW GASREGELSYSTEEM SAMEN,  
EENVOUDIG EN MET VERTROUWEN

Niemand wil bezuinigen op wat belangrijk voor hen is, en dat geldt ook voor 

gasdetectie. Met Touchpoint Pro hoeft u nooit te kiezen tussen flexibiliteit of 

betrouwbaarheid van uw regelsysteem.

Wilt u een gecentraliseerd of gedistribueerd systeem, of toch liever een 

combinatie? Wilt u een continue zichtbaarheid van uw gasstatus zonder 

downtime die gevaar oplevert voor de veiligheid of uw werkzaamheden? 

Touchpoint Pro geeft u de mogelijkheid om precies het systeem te ontwikkelen dat u nodig hebt, met probleemloze 

installatie, minimale kosten en eindeloze flexibiliteit. En natuurlijk ondersteund door de ongeëvenaarde veiligheids- en 

betrouwbaarheidsstandaarden die u gewend bent van Honeywell. 

Dat betekent dat u er volledig op kunt vertrouwen dat u over het meest veilige, meest betrouwbare en conforme 

gasdetectiesysteem beschikt om uw werknemers veilig te houden, de kosten laag en de productiviteit hoog te houden.  

Met zo’n combinatie hoeft u toch niets anders meer te kiezen? 

INVOER/UITVOERVERMOGENCOMMUNICATIE GEBRUIKERSINTERFACE

Touchpoint Pro is het enige 
regelsysteem waarmee u een 
volledig overzicht krijgt van 
de gasstatus van uw fabriek, 
zelfs als u niet bij de controller 
bent.



STEL UW SYSTEEM OP UW MANIER SAMEN. EENVOUDIG.

•     Koppel invoer/uitvoermodules voor eenvoudige installatie en uitbreiding. Digitale invoeren van 

verschillende bronnen waaronder gas, brand en beveiliging

•      Vooraf geladen sensorcatalogus voor gestroomlijnde, installatie in drie fases

•      Externe apparaten voor een groter bereik en minder kabels verlagen de kosten aanzienlijk

•     Zelfherstellend communicatienetwerk voor gegarandeerde uptime: als een module uitvalt,  

blijft uw systeem operationeel 

•      Verschillende behuizingen, waaronder rackmontage, kasten of wandmontage

VOLG OP AL UW LOCATIES 24/7 DE VEILIGHEID EN PRODUCTIVITEIT

De webserverinterface maakt het mogelijk om uw systeem te bewaken, zelfs als u niet op locatie 

bent. Dankzij deze mogelijkheid kunnen meerdere managers, met verschillende apparaten, te allen 

tijde de veiligheid van uw locatie in de gaten houden.

Dankzij de Touchpoint Pro webserver kan één persoon met een mobiel apparaat met internet-

verbinding het systeem testen. Dat betekent eenvoudiger en sneller onderhoud, wat tijd en kosten 

bespaart.



www.honeywellanalytics.com  
www.raesystems.com

Opmerking: 
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.
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Neem contact op met uw Touchpoint Pro-vertegenwoordiger voor meer informatie

Europees hoofdkantoor
Life Safety Distribution AG 
Javastrasse 2 
8604 Hegnau 
Zwitserland
Tel: +41 (0)44 943 4300 
Fax: +41 (0)44 943 4398
gasdetection@honeywell.com

Klantenservice: 
Tel: +800 333 222 44 (gratis nummer) 
Tel: +41 44 943 4380 (alternatief nummer) 
Fax: +800 333 222 55 
Midden-Oosten tel: +971 4 450 5800 (vaste gasdetectie) 
Midden-Oosten tel: +971 4 450 5852 (draagbare gasdetectie)

Noord- en Zuid-Amerika
Honeywell Analytics Distribution Inc.
405 Barclay Blvd.
Lincolnshire, IL 60069
VS
Tel: +1 847 955 8200
Gratis nummer: +1 800 538 0363
Fax: +1 847 955 8210
detectgas@honeywell.com

Azië/ Pacific
Honeywell Analytics  
Azië/ Pacific
#701 Kolon Science Valley (1)  
 43 Digital-Ro 34-Gil, Guro-Gu 
Seoel 152-729
Korea
Tel: +82 (0)2 6909 0300
Fax: +82 (0) 2 2025 0388
India tel: +91 124 4752700
analytics.ap@honeywell.com


