
Schindler Alarm

Schindler Alarm 
Altijd verbonden, wel zo veilig

Schindler is gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar en 
beschikbaar voor het aannemen van alarmoproepen vanuit de liftinstallatie(s) 
en het bevrijden van opgesloten passagiers uit de liftkooi(en). 

Alarm afhandeling
Onze Alarm optie biedt een dubbelzijdige 
spreek-luisterverbinding tussen de 
liftcabine en de Schindler Servicecentrale. 
In geval van opsluiting, wordt de passagier 
verbonden met een goed opgeleide 
medewerker die de opsluiting zal 
begeleiden en de passagiers op de hoogte 
houdt terwijl de monteur zich naar de 
installatie snelt.

Schindler zorgt altijd voor een gedegen 
werking van het alarmsysteem. Om de drie 
dagen initiëren wij een test oproep. De 
werking van het alarm-  en 
communicatiesysteem zijn hiermee altijd 
gegarandeerd. Wel zo een gerustellende 
gedachte
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Deze publicatie is alleen bedoeld voor algemene informatie. We behouden ons het recht voor om op ieder moment het ontwerp en de specificaties van het product te wijzigen. Geen enkele verklaring in 
deze publicatie mag worden opgevat als een expliciete of impliciete garantie of voorwaarde met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek doel, de verkoopbaarheid of de kwaliteit van een 
product of mag worden geïnterpreteerd als een bepaling of voorwaarde van een koopovereenkomst voor de producten of diensten die in deze publicatie vervat zijn. Kleine verschillen tussen de gedrukte 
en werkelijke kleuren zijn mogelijk.

Schindler Alarm

Altijd beschikbaar  
Wij gaan nooit meer weg! 24 
uur per dag en alle dagen van 
het jaar zitten we klaar om alarm 
oproepen snel en adequaat aan 
te kunnen nemen.

Wettelijke verplichting
Met onze optie Schindler Alarm 
voldoet u aan de normering. Bij 
nieuwe liftinstallaties zijn 
alarmaansluitingen binnen de 
NEN 13015 een verplichting. 

Periodieke Controles     
Iedere alarminstallatie dient zich 
om de drie dagen d.m.v. een 
test oproep te melden (conform 
NEN-EN 81-28). Wij dragen zorg 
voor deze periodieke controles 
en doen dat met inbegrip van de 
batterijbewaking. Deze 
wettelijke verplichting gebeurd 
om de continue werking van de 
alarminstallatie te waarborgen. 
Wij noemen dit ook wel de 
wettelijk verplichte driedaagse 
test. 

Communicatiekosten      
Voor de alarm- en testoproepen 
maakt Schindler Alarm gebruik 
van het telefoonnet. Met Ahead 
Connectivity kunt u deze kosten 
in de Service-Overeeenkomst op 
te nemen.

Vereisten
De optie Alarm vereist de 
aanwezigheid van een 
microfoon en een luidspreker in 
de liftcabine en een toegang op 
een GSM of analoge vaste 
telefoonlijn. 
Wij adviseren u deze optie aan 
te vullen met de GSM diensten 
van Ahead Connectivity.

Snelle reactie
Door ons dichte landelijke 
netwerk aan monteurs kunnen wij 
uw alarmmelding snel en 
adequaat afhandelen. Bij 
opsluitingen in de liftkooi 
garanderen wij in de meeste 
gevallen een reactietijd van 
maximaal 1 uur. 

Geruststellend
Mocht u onverhoopt toch vast 
komen te zitten in de lift, blijven 
we aan de lijn blijven om u gerust 
te stellen en u op de hoogte te 
houden over de voortgang van de 
situatie terwijl de monteur zich 
naar de installatie snelt.

Misbruik of vandalisme
Ons alarmsysteem is slimmer dan 
u dacht. Bij het gebruik van de 
alarmknop met open deuren of 
met de liftkooi op de etage zal 
misbruik herkend worden en 
zullen wij niet onnodig uitrijden        

Schindler Liften B.V.
Verheeskade 4
2521 BN Den Haag
Telefoon: 070 384 37 00 
Email: info.nl@schindler.com | www.schindler.nl

Meer informatie over 
Schindler?

Scan simpelweg de QR 
code met behulp van uw 
mobiel. 




