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  Minimalistisk design – inga synliga skruvar   

  Olika färgalternativ  
 

 
 Enhetligt upplysta piktogram  

   Högsta ljustekniska prestanda  

   
Verktygslöst underhåll  

 
 NiMH-batterier med lång livslängd  

  (förväntad livslängd upp till 10 år) 

  

5 års garanti, inkl. batteri 

VÄRLDENS SNYGGASTE NÖDBELYSNING

K9
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BATTERI INKL.
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VÄRLDENS SNYGGASTE NÖDBELYSNING

K9
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K9 bevisar att nödbelysning kan vara både snygg och diskret. Med 
minimalistisk design, kompakt utförande och högkvalitativ finish kan skylt- 
och belysningsarmaturer integreras perfekt i alla miljöer.  

K9-serien är ett komplett sortiment av infällda och ytmonterade 
nödarmaturer. De använder sig alla av samma stilfunktioner och 
komponenter, vilket bidrar till en enhetlig implementering av all nödbelysning. 

Alla K9-armaturer finns att få i vitt, grått eller svart eller i valfri RAL-kulör på 
begäran.

DISKRET DESIGN

K9
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DISKRET DESIGN

K9

Inte en enda synlig skruv,
inga synliga sömmar 

Texturerad finish

Självtestindikatorns LED är 
bara en prick på huset. 

Linserna är i linje med 
armaturhusetUpplyst kant: 

piktogrammet ser ut 
att sväva i en upplyst 
triangel. 

Tunt piktogram  
(5 mm tjockt)
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UTRYMNINGSSKYLTAR

K9

Linsen fördelar ljuset jämnt 
över piktogrammet

Punktmatrismönstret 
på insidan ger en jämn 
belysning av hela 
piktogrammet.

Läsavstånd: 26 m

Läsavstånd: 15 m

SKYLTNING ENLIGT STANDARD

Skyltarmaturerna uppfyller enkelt SS-EN 1838-standarden:

• 1 lux på golvet för riktningsändringar, i korsningar och nära nödutgångar.

• 5 lux vertikal belysningsstyrka nära första hjälpen-stationer och brandsläckningsutrustning
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BELYSNING

K9

K9 tillhandahåller kompatibla lösningar för nutrymningsvägar, öppna ytor 
trappbelysning. För varje tillämpning har K9 en särskild optik som alltid fungerar 
optimalt. 

UTRYMNINGSVÄG

En vidvinklad lins 
fokuserar ljuset 

längs nödutgångens 
centerlinje.

ÖPPEN YTA

Den kvadratiska 
ljusfördelningen ger 

en jämn belysning över 
ett stort område, utan 

mörka fläckar.

HÖG LUMENEFFEKT

Ljuset är koncentrerat 
i en elliptisk form, 
perfekt för högre 

luxnivåer, trappor eller 
höga monteringshöjder.
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ENKEL ATT HANTERA OCH UNDERHÅLLA

K9

  K9-installationsvideor

 
SJÄLVTESTANDE ARMATURER

• Alla ETAP:s nödarmaturer levereras med ett självtest: EST+ (European Safety 
Test) 

• EST+ utför veckovisa funktionstester och autonomitester var 3:e månad, 
vilket gör att du alltid kan lita på nödbelysningen 

• En grön/orange tvåfärgad LED indikerar armaturens status 

 
ETAP SAFETY MANAGER

• ESM centraliserar övervakningen och styrningen av hela 
nödbelysningsinstallationen 

• Armaturerna ansluts via en trådbunden buss eller trådlöst  
• Se installationsstatusen i en enda översikt, ta emot automatiska 

e-postmeddelanden när det är dags för underhåll, hantera 
självtestögonblicken och förbered förebyggande underhåll 

ETAP BATTERISYSTEM

• Ett centralt batterisystem förenklar underhållet 
• Välj EBS Compact för ett skåp per brandcell eller EBS Superior för en hel 

byggnad 
• Anslut med ESM 

ETAP ger 5 års garanti på 
hela K9-serien, inklusive 
batterier. 

Automatisk anslutning: K9-armaturer 
öppnas utan att verktyg behövs och 
kopplas i processen automatiskt från 
elnätet. Underhåll kan ske säkert på 
marken. 

ÅRS
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BATTERI INKL.

https://www.youtube.com/watch?v=0cGVMDGycLc&list=PLswUJLk5ejp5RJdZRTBBI-W75iUM78Cif
https://www.youtube.com/watch?v=0cGVMDGycLc&list=PLswUJLk5ejp5RJdZRTBBI-W75iUM78Cif
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K9
SORTIMENT – NÖDBELYSNING

BELYSNING MINI

FÄRG

vit grå svart vit

OPTIK

utrymningsväg öppen yta hög höjd / trappa utrymningsväg öppen yta

MONTAGE

Dikt tak Infälld - kvadratisk Infälld - rund utan kant med kant
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K9
SORTIMENT – UTRYMNINGSSKYLTAR

PIKTOGRAM MINIPIKTOGRAM

FÄRG

vit grå svart vit grå svart

MONTERING vägg dikt tak infälld dikt tak infälld

flaggmontage pendlad
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Jansen Dienstencentrum, Belgien
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TOMORROW’S LIGHT

Som en aktiv medlem av The Shift har ETAP åtagit sig att 
uppnå en koldioxidminskning på 55 % fram till 2025.

I enlighet med det vetenskapligt baserade målinitiativet 
är vårt mål satt med målet att begränsa och så 
småningom bromsa den globala temperaturökningen 
och bidra till en koldioxidfri ekonomi.

Och som trendsättare när det gäller att erbjuda Circular 
LaaS förbinder vi oss att utveckla långvariga produkter 
med minimal användning av jungfruliga naturresurser 
som är lätta att underhålla och renovera. 

OANDLIG. ENKELT. UTAN SLOSERI.

Ta del av morgondagens ljus

https://www.etaplighting.com/sv/news/brand-movie
https://www.etaplighting.com/sv/news/brand-movie
https://www.etaplighting.com/sv/news/brand-movie


K9

KONTAKT

   info.se@etaplighting.com
  +46 (0)303 91155

   www.etaplighting.com 

ÄR DU INTRESSERAD?

Håll dig uppdaterad om ljusteknik och 
ljusutveckling genom att prenumerera på 
vårt nyhetsbrev.

JA, REGISTRERA MIG

Uppgifterna i denna publikation är dock inte bindande och kan ändras på grund av teknisk 
utveckling. ETAP Lighting Internationael är inte ansvarskyldigt för skada, av vilket slag det 
vara må, till följd av använd-ningen av detta dokument.

Phoenix Gallery, Australien

mailto:info.se%40etaplighting.com?subject=
http://www.etaplighting.com
https://www.etaplighting.com/sv/schrijf-je-in

