K9
VEILIGHEID IN STIJL

K9
'S WERELDS MEEST STIJLVOLLE NOODVERLICHTING

Minimalistisch design – geen zichtbare schroeven

Verschillende kleuren

Gelijkmatig verlichte pictogrammen

Lichttechnische topprestaties

Gereedschapsloos onderhoud

Duurzame NiMH-batterijen
(verwachte levensduur tot 10 jaar)

		

GARANTIE

JAAR

5 jaar garantie, inclusief batterij

		
BATTERIJ INCL.
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K9
'S WERELDS MEEST STIJLVOLLE NOODVERLICHTING
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K9
DISCREET DESIGN

K9 bewijst dat noodverlichting zowel mooi als discreet kan zijn. Het
minimalistische design, de compacte uitvoering en hoogwaardige afwerking
zorgen ervoor dat signalerings- en verlichtingsarmaturen perfect in elke
omgeving kunnen worden geïntegreerd.
De K9-serie is een complete reeks inbouw- en opbouwarmaturen. Deze
zijn allemaal gebaseerd op dezelfde stijlkenmerken en componenten, wat
bijdraagt tot een uniforme uitvoering van al uw noodverlichting.
Alle K9-armaturen zijn verkrijgbaar in wit, grijs en zwart of op aanvraag in elke
gewenste RAL-kleur.
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K9
DISCREET DESIGN

De zelftest-led is slechts een
stipje op de behuizing

Geen zichtbare schroeven,
geen zichtbare naden

Gladde afwerking

Lichtrand: het
pictogram lijkt in een
verlichte rechthoek te
zweven

Vlakke lenzen
Dun pictogram
(5mm dik)
www.etaplighting.com
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K9
SIGNALERING

De lens verdeelt het
licht gelijkmatig over het
pictogram

Het puntrasterpatroon aan
de binnenzijde zorgt voor
een gelijkmatige verlichting
van het hele pictogram.

Herkenningsafstand: 15 m
Herkenningsafstand: 26 m

NORMCONFORME SIGNALERING
De signaleringsarmaturen voldoen moeiteloos aan de norm EN 1838:
•

1 lux op de vloer bij richtingveranderingen, kruisingen en nabij nooddeuren.

•

5 lux verticale verlichtingssterkte nabij eerstehulpposten en brandblusapparaten

www.etaplighting.com
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K9
VERLICHTING

K9 biedt normconforme oplossingen voor vluchtroute-, antipaniek- en
trappenhuisverlichting. Voor elke toepassing biedt K9 een specifieke lens die altijd
topprestaties levert.
VLUCHTROUTE

ANTIPANIEK

HOGE
LUMENOPBRENGST

Een groothoeklens
concentreert het licht
langs de middellijn van
de vluchtroute.

De vierkante
lichtspreiding geeft
een gelijkmatige
verlichting over een
groot oppervlak, zonder
donkere vlekken.

Het licht wordt
geconcentreerd in een
ellipsvorm, wat ideaal is
voor hogere luxwaarden,
op trappen of bij hoge
montagehoogten.

www.etaplighting.com

7

K9
EENVOUDIG TE BEHEREN EN TE ONDERHOUDEN

ZELFTESTENDE ARMATUREN
•
•
•

Alle noodarmaturen van ETAP zijn uitgerust met een zelftest: EST+
(European Safety Test - Europese veiligheidstest)
EST+ voert wekelijks een functietest uit en om de 3 maanden een
autonomietest, zodat u altijd op uw noodverlichting kunt vertrouwen
Een tweekleurige led (groen/oranje) geeft de status van de armatuur aan

ETAP SAFETY MANAGER

•
•

ESM centraliseert de monitoring en bediening van uw volledige
noodverlichtingsinstallatie
De armaturen worden aangesloten via een bedrade bus, of draadloos
U kunt de installatiestatus bekijken in één overzicht en ontvangt automatisch
een e-mailbericht wanneer onderhoud nodig is. Daarnaast kunt u de
zelftestmomenten beheren en preventief onderhoud voorbereiden

ETAP BATTERIJSYSTEEM
•
•
•

Een centraal batterijsysteem vereenvoudigt het onderhoud
Kies EBS compact voor één kast per brandzone, of EBS Superior voor een
heel gebouw
Kan worden verbonden met ESM

Automatische aansluiting: K9-armaturen
kunnen zonder gereedschap worden
geopend en worden daarbij automatisch
losgekoppeld van het elektriciteitsnet.
Het onderhoud kan veilig en op de grond
plaatsvinden.

JAAR
GARANTIE

•

ETAP geeft 5 jaar garantie
op het volledige K9assortiment, inclusief de
batterijen

BATTERIJ INCL.

K9 installatievideo's
www.etaplighting.com
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K9
ASSORTIMENT - VERLICHTING

VERLICHTING

MINI

KLEUR

wit

grijs

zwart

wit

vluchtroute

antipaniek

hoge lumenopbrengst

vluchtroute

antipaniek

opbouw

inbouw - vierkant

inbouw - rond

zonder afwerkboord

met afwerkboord

OPTIEK

MONTAGE

www.etaplighting.com
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K9
ASSORTIMENT - SIGNALERING

PICTO

MINI PICTO

KLEUR

MONTAGE

wit

grijs

zwart

wit

grijs

parallelle wandmontage

opbouwmontage plafond

inbouw

opbouwmontage plafond

inbouw

loodrecht tegen de
wand

opgehangen

zwart

www.etaplighting.com
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K9
WORLD’S MOST STYLISH EMERGENCY LIGHTING

Jansen Dienstencentrum, België

www.etaplighting.com
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TOMORROW’S LIGHT
EINDELOOS. MOEITELOOS. AFVALLOOS.

Als actief lid van The Shift heeft ETAP zich geëngageerd
om tegen 2025 een CO2-reductie van 55% te realiseren.
Deze doelstelling werd vastgesteld in overeenstemming
met het Science Based Target Initiative met als doel
de wereldwijde temperatuurstijging te beperken en op
termijn te doen stoppen, en om bij te dragen aan een
CO2-vrije economie.
Als trendsetter op het gebied van Circular LaaS
verbinden we ons ertoe om duurzame producten te
ontwikkelen, met minimaal gebruik van natuurlijke
hulpbronnen, die gemakkelijk te onderhouden zijn en
geschikt zijn voor refurbishment.

Duik in het licht van morgen

www.etaplighting.com
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K9

CONTACT
BELGIË
info.be@etaplighting.com
+32 (0)3 310 02 11

NEDERLAND
info.nl@etaplighting.com
+31 (0)76 548 34 00

www.etaplighting.com

INTERESSE?
Blijf op de hoogte van onze
ontwikkelingen en activiteiten door in te
schrijven op onze nieuwsbrief.
Phoenix Gallery , Australië

De gegevens in deze publicatie zijn echter zonder verbintenis en kunnen wijzigen ingevolge
technische evolutie. ETAP Lighting International is niet aansprakelijk voor schade, van welke
aard ook, welke voort zou vloeien uit het gebruik van dit document.
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