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Compact en eenvoudig centraal batterijsysteem  

De voordelen van een centraal batterijsysteem ...

• Eenvoudig batterijonderhoud 
 u kunt de batterij centraal onderhouden op een goed bereikbare plaats. Een rondgang 

langs de individuele armaturen is niet elke keer nodig.

• Robuust
 de armaturen zelf bevatten geen batterijen meer, waardoor ze bijvoorbeeld ook in 

ruimtes met extreme temperaturen kunnen hangen.

• Slim
 de centrale batterijsystemen van ETAP geven statusmeldingen van de individuele 

armaturen en maken het eenvoudiger om fouten op te sporen. U kunt ze ook 
integreren met andere systemen zoals brandalarminstallaties en veiligheidssystemen, 
zonder extra communicatiebekabeling van de armaturen.

EBS Compact is de kleinste versie van EBS, ETAP’s centraal 
batterijsysteem voor noodverlichting. Het is een compact en 
eenvoudig systeem waarop u alle noodverlichting van eenzelfde 
brandcompartiment kan aansluiten. 
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… in een compacte variant voor ledarmaturen

• Sober en stijlvol  
 de discrete en zeer compacte EBS Compact past in bijna elke ruimte.

• Probleemloos te plannen 
 het systeem werkt per brandcompartiment en is eenvoudig te plannen.

• Gemakkelijk te installeren 
 één technicus kan de klus klaren en ETAP hoeft niet ter plaatse te komen.
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Sober en stijlvol

EBS Compact is zo licht en klein dat u hem gewoon aan de muur kunt bevestigen. 
Doordat we het systeem ontwikkelden voor energie-effi ciënte noodverlichting met leds, 
konden we de omvang ervan sterk beperken. Dankzij het sobere maar stijlvolle design 
hoeft u het systeem niet noodzakelijk in een aparte technische ruimte onder te brengen. 
EBS Compact valt in kantoorruimtes of gangen zeker niet uit de toon. 
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Probleemloos te plannen

EBS Compact werkt per brandcompartiment en volgt dus de logica van het gebouw. 
Daardoor is het eenvoudig te plannen.

• Dure en complexe brandveilige bekabeling is niet nodig, aangezien de bekabeling per 
brandcompartiment gebeurt (tot 1 500 m2). Per systeem kunt u vier stroomkringen 
voorzien en kunt u tot 150W aan armaturen aansluiten met één uur autonomie of 
tot 80W voor drie uur autonomie.

• EBS Compact is ook een uitstekende oplossing bij uitbreidingen van bestaande 
gebouwen.

• Elk armatuur is standaard voorzien van FLEX-technologie om zowel permanente als 
niet-permanente noodverlichting met één stroomkring te bedienen. Daardoor is er 
minder bekabeling nodig.

• Alle functies zijn standaard beschikbaar zonder dat er extra confi guratie nodig is. 
Ook dat maakt het plannen gemakkelijk.
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Circuit met armaturen
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Gemakkelijk te installeren 

• De volledige EBS Compact weegt slechts 22 kg, waarvan 11 kg aan batterijen. 
Ook het formaat is erg beperkt (400 x 400 x 115 mm).

• Dankzij de speciale montagebeugel en achterplaat kan één technicus de installatie 
uitvoeren.

• De 24V-batterij is aanraakveilig en vereist dus geen extra veiligheidsmaatregelen 
tijdens installatie.

• Commissioning is niet nodig: ETAP hoeft niet ter plaatse te komen om het systeem in 
gebruik te nemen.
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Centraal beheer bespaart tijd

• Snel fouten opsporen
 EBS Compact maakt controle eenvoudiger. We meten de effectieve lichtoutput van 

elke aangesloten armatuur en koppelen deze terug naar de sturingseenheid in het 
systeem. EBS Compact signaleert onmiddellijk eventuele fouten. De indicatieled op de 
armaturen vergemakkelijkt het localiseren van defecte armaturen.

• Makkelijk bereikbaar
 EBS Compact centraliseert controle en batterijonderhoud per brandcompartiment, op 

een gemakkelijk bereikbare plaats. Dat bespaart u heel wat tijd.

• Vanop uw pc
 U kunt EBS Compact combineren met ETAP Safety Manager (ESM), ons centraal 

controle- en besturingssysteem voor noodverlichting. Zo kunt u alle systemen vanop 
uw pc opvolgen.

Systeem aan 

Netspanning aanwezig

Batterij OK

Batterij laden

Foutmelding

Test Detailinformatie
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  Sober en stijlvol, geschikt voor elke omgeving
  Probleemloos plannen – één systeem per 

brandcompartiment
  Gemakkelijk te installeren, door uw eigen technicus
  Centrale controle van individuele armaturen
  Individuele lichtbronopvolging
  Eenvoudig onderhoud, fouten snel opsporen
  5 jaar garantie in combinatie met servicecontract
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