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GEBRUIKSAANWIJZING

Dit boekwerk is bedoeld als bron van inspiratie 
en een hulpmiddel om te komen tot een door u 
gewenste oplossing voor uw verlichtings- en/
of noodverlichtingssysteem. De eigenschappen 
van ledarmaturen veranderen soms sneller dan 
de droogtijd van de inkt van dit document. 
Vandaar dat we de up to date codes en 
de precieze technische gegevens van de 
producten steeds op de website  
www.etaplighting.com publiceren. In de 
tabellen en bij de realisatiebeelden treft u 
QR codes aan, wanneer u deze scant komt u 
direct op de gewenste webpagina terecht. We 
hopen dat u dit als een gemakkelijk hulpmiddel 
ervaart. Wanneer u suggesties heeft voor 
toekomstige verbeteringen, dan vernemen wij 
dat graag. 

www.etaplighting.com

Een QR reader app kan u downloaden via de 
App Store of Google Play

Volg ons op:

www.twitter.com/etaplighting 

www.linkedin.com/company/etap
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UW BETROUWBARE PARTNER IN VERLICHTING 
EN NOODVERLICHTING

ETAP is een Europees bedrijf, opgericht in 
Antwerpen in 1949. ETAP ontwikkelt en 
produceert eigen armaturen en systemen. 
We realiseren energiezuinige, flexibele en 
comfortabele verlichtingsoplossingen voor elke 
professionele omgeving, van kantoorgebouwen 
over ziekenhuizen en onderwijsinstellingen 
tot industriële werkplaatsen. Voor diezelfde 
gebouwen leveren wij in detail afgewerkte en 
betrouwbare noodverlichtingsoplossingen. Wij 
ondersteunen u, onze klant, van A tot Z met 
een uitgebreid aanbod aan diensten.
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ETAP zet zijn knowhow in om verlichting te creëren op maat van mensen – 
verlichting die hen comfort biedt en productiever maakt. Wij gebruiken onze 
technologische expertise om dit te verwezenlijken. Dankzij onze diepgaande 
kennis van alle verlichtingsaspecten brengen we het licht precies waar mensen 
het nodig hebben en creëren we een aangename sfeer waar het goed vertoeven 
is. We houden steeds voor ogen dat elke ruimte zijn specifieke noden heeft – een 
supermarkt vraagt een heel andere verlichting dan een ziekenhuis, een kantoor of 
een productiehal. Met ons ruime gamma en ons flexibel maatwerk hebben we voor 
elke toepassing de juiste oplossing in huis.

VERL ICHTING OP MENSENMAAT



9www.etaplighting.com

VERLICHTING OP MENSENMAAT DUURZAAMHEID IN DE GENEN

Van bij de stichting van ETAP was duurzaamheid – lang voor het een modewoord 
werd – een leidraad in ontwikkeling, productie en personeelsbeleid. 

Made in Europe
Het merendeel van onze armaturen wordt ontworpen én geproduceerd in Malle, 
België. Deze lokale verankering is niet vrijblijvend. U kunt rekenen op Europese 
kwaliteit; onze werknemers rekenen op Europese werkomstandigheden.

Energiezuinige productie
Onze armaturen zijn altijd ‘best of class’ geweest wanneer het gaat over 
energieverbruik. Ook in onze productie houden we duurzaamheid nauwlettend in 
het oog. We doen belangrijke inspanningen om het verbruik van elektriciteit, water 
en gas te verminderen. Met succes, lees erover in ons duurzaamheidsrapport!

BREEAM, LEED & WELL
ETAP heeft jarenlange ervaring met BREEAM-, LEED- en WELL-voorschriften van 
bouwprojecten. Voor WELL ontwikkelden we geoptimaliseerde Human Centric
oplossingen. We laten ons productengamma regelmatig analyseren door een 
erkend assessor. 

Meer info over BREEAM, LEED, en ons duurzaamheidsrapport 
vind je op de website:  
www.etaplighting.com/nl/downloads/algemeen
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VEIL IGHEID VERZEKERD

ETAP ontwikkelt en fabriceert noodverlichting sinds 1970. Noodverlichting zorgt ervoor dat mensen bij 
spanningsonderbreking veilig hun taak kunnen beëindigen en het gebouw kunnen verlaten. Compromisloze 
kwaliteit en betrouwbaarheid zijn daarbij het belangrijkste. 

Kwaliteit en betrouwbaarheid
Geavanceerde elektronica ontwerpen, intensieve kwaliteitscontrole, lokale en centrale test- en controlesystemen 
en een ervaring van bijna 50 jaar garanderen u betrouwbaarheid. Kwaliteit wordt zeker gesteld door toepassing 
van hoogwaardige componenten en materialen. Onze ingenieurs hebben expertise op de gebieden, elektronica, 
productontwerp, optisch ontwerp en informatietechnologie. Eigen onderzoeks- en meetlaboratoria  en in-huis 
productie dragen bij tot een gegarandeerde kwaliteit. Onze gespecialiseerde medewerkers volgen de nieuwe 
ontwikkelingen en normeringen op de voet en vertalen ze naar robuuste oplossingen. 

Veilig kan ook mooi zijn
Vanuit esthetisch oogpunt willen architecten dat antipaniek- en vluchtwegverlichting discreet is, 
indicatieverlichting daarentegen moet volgens hen mooi passen in de inrichting. ETAP roept voor de vormgeving 
van haar armaturen de hulp in van externe productontwerpers. Voor meerdere producten ontvingen wij de IF 
award voor goed design. Voor vluchtweg- en antipaniekverlichting kunt u kiezen uit de volgende opties: discrete 
armaturen, ledmodules, ingebouwde noodunits met batterijen in verlichtingsarmaturen of verlichtingsarmaturen 
aangesloten op een centraal batterij systeem.

De K1R-lenzen leveren een nooit-geziene optische performantie IP-test van een K2 armatuur
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VEIL IGHEID VERZEKERD

Innovatie
ETAP was de eerste aanbieder van automatische zelftest voor autonome noodverlichting in de Europese markt. 
Samen met universiteiten en wetenschappelijke onderzoeksinstellingen zijn wij steeds op zoek naar baanbrekende 
innovaties. De lenzen met vierkante en langwerpige lichtverdelingen voor het bereiken van grote tussenafstanden 
voor respectievelijk antipaniek- en vluchtwegverlichting zijn daarvan een gevolg. ETAP volgt de ontwikkelingen 
voor de verschillende batterijtechnieken op de voet om zo altijd de minst belastende technieken voor het milieu te 
kunnen aanbieden.

Noodverlichting moet werken wanneer het erop aan komt
Je weet nooit wanneer de stroom uit zal vallen, om op dat moment het gebouw veilig te kunnen evacueren moet 
de installatie goed onderhouden zijn. ETAP noodverlichting is altijd voorzien van geautomatiseerde zelftest. 
Optioneel kan ETAP noodverlichting gekoppeld worden aan ETAP Safety Manager een geautomatiseerd regel- en 
controlesysteem. Dit geldt voor decentrale armaturen, centrale armaturen, ingebouwde units, bedrade alsook 
draadloze systemen alsmede combinaties hiervan! 

Toepassingskennis, geoptimaliseerde oplossingen en diensten
Op basis van de nationale en internationale wetgeving inzake de toepassing van noodverlichting werken wij samen 
met u een geoptimaliseerde oplossing uit. Met ons optionele ESM systeem beschikt u over alle mogelijkheden 
om het onderhoud van uw noodverlichtingssysteem te monitoren en erover te rapporteren. Wij kunnen deze 
verantwoordelijkheid op basis van een onderhoudscontract van u overnemen.

K9 won de IF Product Design Award Noodverlichting kan onopvallend geïntegreerd worden
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VERLICHTING ZONDER ZORGEN

U moet iedere dag kunnen rekenen op uw verlichting. Dat begint bij het maken van 
de juiste keuzes. Onze adviseurs begeleiden u stap voor stap naar een verlichting die 
volledig is aangepast aan uw behoeften. Dankzij een gedetailleerd lichtplan voor elke 
ruimte weet u perfect waar u aan toe bent. We brengen ook het financiële plaatje in 
kaart. Er is immers meer dan de aankoopprijs van de armaturen. We berekenen voor 
u de total cost of ownership van uw installatie – geen onaangename verrassingen, 
maar een betrouwbare en voorspelbare kost. Na installatie zorgen we ervoor dat 
alles perfect functioneert: we testen de werking, controleren alle instellingen 
en kunnen ook het verdere onderhoud voor onze rekening nemen. ETAP geeft 
bovendien 5 jaar garantie op alle noodverlichtingsarmaturen inclusief hun batterijen 
en op alle armaturen voor verlichting. Lees de volledige garantievoorwaarden op 
onze website: www.etaplighting.com.

www.etaplighting.com
> Downloads
> Algemeen

> ETAP garantiebeleid
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INNOVATIE

Innovatie zit in ons DNA, en dat is geen loze slogan. Al in 2003 introduceerde 
ETAP, als één van de eersten in de sector, leds in zijn noodverlichting. In 2014 
brachten we als eerste een noodverlichtingsarmatuur met oled op de markt.

Maar we staan niet stil: Smart lighting en connected lighting worden steeds 
belangrijker. Daarom heeft ETAP een R&D-afdeling die deze evolutie nauwgezet 
opvolgt en werkt aan de verlichtingstoepassingen van de toekomst. Zo kunnen wij 
u, ook dan, steeds de beste verlichtingsoplossingen aanbieden.
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Met ons ervaren ontwikkelingsteam en onze flexibele productie kunnen wij soepel inspelen op uw vraag naar 
maatwerk in verlichting en noodverlichting. Vorm, kleur, lichttechniek, luchtbehandeling, afmetingen, montage 
of elektrische aansluiting kunt u naar eigen behoefte specificeren. Voor ontelbare projecten leverden wij reeds 
aangepaste of op maat ontwikkelde armaturen.

Renovatie
Bij renovaties waar (een deel van) het plafond blijft hangen is het ideaal wanneer de armaturen precies passen in 
de plafonduitsparingen. Behalve de afmetingen kunt u ook de kleur en eventuele opties kiezen.

Specifieke lichttechniek
Sommige toepassingen vragen om een speciale lichttechniek. Denk maar aan het onderhoud van treinstellen of een 
lakstraat in de auto-industrie: ETAP analyseert het probleem en biedt pasklare oplossingen.

Elektrische of elektronische aanpassingen
Hebt u een afwijkende spanning of netfrequentie, of andere specifieke vereisten voor uw noodverlichting of 
verlichting? Samen bekijken we de mogelijkheden en zoeken we een gepaste oplossing.

Luchtbehandeling bij verlichting
ETAP beschouwt verlichting, luchtbehandeling en geluidbeheersing als een geïntegreerd geheel. Door het 
kiezen van luchtpulsie of luchtextractie via de armatuur zijn er minder uitsparingen in het plafond en kunnen 
ook de installatiekosten lager uitvallen. ETAP biedt diverse voorzieningen en toebehoren aan. In de ETAP-
simulatielaboratoria kunnen concrete situaties getest en gedemonstreerd worden.

OPLOSSINGEN OP MAAT

VGZ | Arnhem, Nederland
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Verlichtingsoplossingen met geïntegreerde noodverlichting
Verlichting en noodverlichting worden vaak apart bekeken, maar dat hoeft niet. ETAP biedt verschillende 
oplossingen aan waarbij we de verlichting en noodverlichting in elkaar laten opgaan. De noodverlichting wordt als 
het ware onzichtbaar.

• Noodunits ingebouwd in armaturen voor verlichting 
Hier gebruiken we de lichtbron voor de algemene verlichting ook om licht te geven in noodsituaties.

• Ledmodules ingebouwd in armaturen voor verlichting 
Een ledmodule wordt onopvallend geïntegreerd in een verlichtingsarmatuur. In noodwerking zorgt deze led 
voor het nodige licht met een geoptimaliseerde lichtverdeling.

Symbiose tussen plafond en verlichting
Indien u zoekt naar een verlichting die uw plafond maximaal respecteert, kan ETAP u helpen met armaturen op 
maat. Wij kunnen de armaturen speciaal aanpassen voor integratie in het door u gekozen plafond. Denk aan 
koelplafonds en lamellenplafonds. In overleg met de plafondfabrikant brengen we gaten aan in het plafondelement 
waardoor het lijkt alsof de verlichting geen eigen behuizing meer heeft, de ultieme symbiose … Tegelijkertijd 
kunnen we voldoen aan uw specifieke eisen betreffende lichttechniek, luchtbehandeling, lichtregeling of 
noodverlichting.

Havenhuis | Antwerpen, België AG Insurance | Brussel, België
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1
Brunel | Eindhoven, Nederland
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1   >   INBOUWARMATUREN



ETAP18 UZA | Edegem, België
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INBOUWARMATUREN

Diffusor

LED+LENSTM

Shielded Lens

Softlight

U7

U3

U2

US
p. 30

p. 24

p. 20

p. 34

US3

p. 38



ETAP20 Jermayo | Lier, België
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U2

INBOUWARMATUREN

Diffusorarmaturen zijn een vaste waarde voor de algemene verlichting 
van kantoren, scholen, publieke gebouwen en zorginstellingen. U2 
combineert het beste van twee werelden. De diffusorarmaturen 
koppelen een comfortabele verlichting aan een hoog rendement, 
waardoor ze ook geschikt zijn voor de meest veeleisende 
kantooromgevingen. U2 bestaat in 2 versies, met elk hun eigen 
specifieke eigenschappen. De U23-armaturen met een zeer lage 
inbouwhoogte, zijn beschikbaar met een opalen optiek of met een 
microprisma en optioneel een IP54-uitvoering (langs de onderzijde). 
U25 combineert de MesoOpticsTM-diffusor met een afdekplaat in 
helder glas. 

Alle armaturen bieden een uitgekiende lichtverdeling en een hoog 
rendement, met daarbovenop een strakke vormgeving en een hoge 
afwerkingsgraad. De U2-reeks is beschikbaar in een langwerpige en 
een vierkante versie en met verschillende lichtstromen.

Armaturen met vlakke diffusor
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U23

Voor de beschikbare versies,  
raadpleeg onze website
www.etaplighting.com/series/U23
of gebruik de QR-code.

U23 (PMMA)
opalen optiek microprisma

Uitstraling
Middelbreedstralend • •

Kleur
RAL 9016 verkeerswit • •

Lichtkleur
3000K • •
4000K • •

Lumenpakket
3200 tot 3400 lumen •
3400 tot 3600 lumen •

UGR
≤19 •
≤ 22 •

Afmetingen (l x b x h) in mm
596 x 596 x 14 • •
1196 x 296 x 14 • •
621 x 621 x 14 • •

Driver
DALI • •

Accessoires
Inbouwkader voor gipsplaten en houten plafonds - M300 • •
Inbouwkader voor gipsplaten en houten plafonds - M600 • •

Opties
IP54 langs onderzijde • •
Geïntegreerde daglichtsensor ELS • •
Noodunit • •
Maatwerk • •

U23

Vierkant Langwerpig

U23 U23 met inbouwkader

Opties



23www.etaplighting.com/series

U25

INBOUWARMATUREN

L ICHTREGELING
Bespaar tot 75% energie
> p.172-203

U25 (glas)
MesoOpticsTM

Uitstraling
Breedstralend •

Kleur
Wit •

Lichtkleur
3000K •
4000K •

Lumenpakket
2650 tot 5150 lumen •

UGR
≤ 16 •
≤ 19 •

Afmetingen (l x b x h) in mm
596 x 596 x 85 •
1196 x 296 x 85 •
621 x 621 x 85 •

Driver
Niet dimbaar •
DALI •

Accessoires
Inbouwkader voor gipsplaten en houten plafonds - M300 •
Inbouwkader voor gipsplaten en houten plafonds - M600 •

Opties
Geïntegreerde daglichtsensor ELS •
Geïntegreerde EMD sensor (daglicht en beweging) •
Geïntegreerde ledmodule voor noodverlichting •
Noodunit •
Maatwerk •

U25 U25 U25 met geïntegreerde daglichtsensor ELS

Vierkant Langwerpig Opties

Voor de beschikbare versies,  
raadpleeg onze website
www.etaplighting.com/series/U25
of gebruik de QR-code.
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U3

INBOUWARMATUREN

De innovatieve Shielded Lens technologie biedt de U3 een zeer hoog 
visueel comfort. De lenzen schermen het ledlicht af en voorkomen 
verblinding. Dankzij de Shielded Lens units is er weinig contrast 
tussen luminanties van de armatuur en van het plafond, wat zorgt 
voor een gelijkmatig en rustig beeld. Deze eigenschappen maken de 
U3 geschikt voor uiteenlopende toepassingen in ondermeer kantoren, 
klaslokalen en commerciële centra. 

De U3 is er in een vierkante en langwerpige uitvoering, met twee 
lichtverdelingen en verschillende lichtstromen, de shielding units zijn 
beschikbaar in witte (RAL 9003) of aluminium opgedampte uitvoering. 

Visueel comfort in een innovatief ontwerp
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U3

U3 – 2 units

Vierkant

Langwerpig

U3 – 2 units

U3 – 4 units U3 – 6 units

U3 – 4 units U3 – 6 units

Opties

U3 met geïntegreerde daglichtsensor
 ELS

Voor de beschikbare versies,  
raadpleeg onze website
www.etaplighting.com/series/U3
of gebruik de QR-code.

U3 met EMD sensor (daglicht en 
 beweging)

U3 met geïntegreerde ledmodule voor 
 noodverlichting
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U3

www.etaplighting.com/series/U3INBOUWARMATUREN

L ICHTREGELING
Bespaar tot 75% energie
> p.172-203

U3

Uitstraling
Middelbreedstralend •
Zeer breedstralend •

Optiek
Shielded Lens - witte shielding units •
Shielded Lens - shielding units in opgedampt aluminium •

Kleur
RAL 9003 signaalwit •

Lichtkleur
3000K •
4000K •

Lumenpakket
2250 tot 6950 lumen •

UGR
≤ 16 •
≤ 19 •

Afmetingen (l x b x h) in mm
596 x 596 x 58 •
621 x 621 x 58 •
1196 x 296 x 58 •
1246 x 308 x 58 •

Driver
Niet dimbaar •
DALI •

Accessoires
Inbouwkader voor gipsplaten en houten plafonds - M300 •
Inbouwkader voor gipsplaten en houten plafonds - M600 •

Opties
Geïntegreerde daglichtsensor ELS •
Geïntegreerde EMD sensor (daglicht en beweging) •
Geïntegreerde ledmodule voor noodverlichting •
Noodunit •
Luchtextractie •
Maatwerk •



ETAP28 Groupe scolaire Daudet | Fache-Thumesnil, Frankrijk



29www.etaplighting.com/series/U7

U7

INBOUWARMATUREN



ETAP30 Jansen Dienstencentrum | Zonhoven, België (U7 op maat)
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U7

INBOUWARMATUREN

U7 armaturen maken gebruik van de LED+LENSTM technologie waarbij 
het ledlicht wordt gestuurd door individuele lenzen. De gepatenteerde 
oppervlaktestructuur van de lens verzacht het ledlicht met een 
minimum aan lichtverlies en behoud van de lichtverdeling wat 
resulteert in efficiënte en comfortabele verlichting.

Dankzij de keuze aan lumenpakketten en lichtverdelingen kunt u met 
U7 een optimale verlichtingsoplossing uitwerken voor elke toepassing 
in kantoren, publieke gebouwen en commerciële centra. 

De armaturen zijn beschikbaar in vierkante en langwerpige versies en 
in een compacte uitvoering voor gangen of sanitaire ruimtes. 

Geavanceerde verlichting in een uniek design
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U7

U7 – mini

Vierkant

Langwerpig

U7 – 36 leds

U7 – 24 leds

U7 met geïntegreerde ledmodule voor 
 noodverlichting

U7 – 48 leds

Opties

U7 met geïntegreerde daglichtsensor 
 ELS U7 met luchtextractie

Voor de beschikbare versies,  
raadpleeg onze website
www.etaplighting.com/series/U7
of gebruik de QR-code.
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U7

www.etaplighting.com/series/U7INBOUWARMATUREN

L ICHTREGELING
Bespaar tot 75% energie
> p.172-203

U7 U7 mini

Uitstraling
Middelbreedstralend • •
Breedstralend •
Zeer breedstralend •
Schuinstralend •

Kleur
RAL 9003 signaalwit • •

Lichtkleur
3000K • •
4000K • •

Lumenpakket
950 tot 1000 lumen •
2500 tot 6500 lumen •

UGR
≤ 16 •
≤ 19 • •

Afmetingen (l x b x h) in mm
596 x 596 x 50 •
621 x 621 x 50 •
1196 x 296 x 50 •
1246 x 308 x 50 •
1720 x 296 x 50 •
180 x 180 x 50 •

Driver
Niet dimbaar • •
DALI •

Accessoires
Inbouwkader voor gipsplaten en houten plafonds - M300 •
Inbouwkader voor gipsplaten en houten plafonds - M600 •

Opties
Geïntegreerde daglichtsensor ELS •
Geïntegreerde EMD sensor (daglicht en beweging) •
Geïntegreerde ledmodule voor noodverlichting •
Noodunit •
Luchtextractie •
Maatwerk • •

LED+LENSTM



ETAP34 Schröder Landmachinen | Wildeshausen, Duitsland
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US

INBOUWARMATUREN

Comfortabel licht, heldere ruimtes

De softlight armaturen schermen de lichtbron af en brengen het 
licht grotendeels via een secundaire optiek in de ruimte. Dit vermijdt 
directe inkijk in de lichtbron en gaat verblinding tegen. 

De armaturen creëren helder verlichte ruimtes en zorgen voor 
een zacht en aangenaam licht, hierdoor staan Softlights in voor 
comfortabele verlichting in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en 
kantoren.

De US armaturen zijn verkrijgbaar in 3 inbouwhoogtes, in 
verschillende lichtstromen en in vierkante of in langwerpige 
uitvoering.
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US

US01 – inbouwhoogte 120 mm

Vierkant

Langwerpig

US21 – inbouwhoogte 80 mm

US11 – inbouwhoogte 40 mm

Opties

US11 met geïntegreerde  
 daglichtsensor ELS

US21 – inbouwhoogte 80 mm

Voor de beschikbare versies,  
raadpleeg onze website
www.etaplighting.com/series/US
of gebruik de QR-code.
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US

www.etaplighting.com/series/USINBOUWARMATUREN

L ICHTREGELING
Bespaar tot 75% energie
> p.172-203

US01 US11 US21

Uitstraling
Breedstralend • • •

Kleur
Wit • • •

Lichtkleur
3000K • • •
4000K • • •

Lumenpakket
2250 tot 4050 lumen •
2450 tot 4050 lumen •
2950 tot 4050 lumen •

UGR
≤ 19 • • •
≤ 22 • • •

Afmetingen (l x b x h) in mm
596 x 596 x 120 • • •
596 x 596 x 80 • • •
596 x 596 x 40 • • •
620 x 620 x 120 • • •
620 x 620 x 80 • • •
620 x 620 x40 • • •
1195 x 295 x 100 •

Driver
Niet dimbaar • • •
DALI • • •

Accessoires
Inbouwkader voor gipsplaten en houten plafonds - M300 •
Inbouwkader voor gipsplaten en houten plafonds - M600 • • •

Gloeidraadtest
650°C • • •
850°C • • •

Opties
Geïntegreerde daglichtsensor ELS • •
Geïntegreerde EMD sensor (daglicht en beweging) • •
Geïntegreerde ledmodule voor noodverlichting • •
Noodunit • • •
Maatwerk • • •



ETAP38
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US3

INBOUWARMATUREN

US3 softlightarmaturen hebben 100% indirecte verlichting, de 
lichtbron wordt volledig afgeschermd en het licht wordt gestuurd via 
een secundaire optiek. De afgeschermde lichtbron maakt van de US3 
armaturen een ergonomische meerwaarde in toepassingen waarbij 
verlichtingscomfort primeert.

De vierkante en langwerpige armaturen staan in voor aangename en 
comfortable verlichting in onderzoeks- of therapieruimten, maar ook 
in gangen, winkelruimten, bibliotheken of kantoren. 

Softlights met 100% indirecte verlichting
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US3

US31

Vierkant

Langwerpig

US31

Voor de beschikbare versies,  
raadpleeg onze website
www.etaplighting.com/series/US3
of gebruik de QR-code.
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US3

INBOUWARMATUREN

L ICHTREGELING
Bespaar tot 75% energie
> p.172-203

US3

Uitstraling
Breedstralend •

Kleur
Wit •

Lichtkleur
3000K •
4000K •

Lumenpakket
2250 tot 3850 lumen •

UGR
≤ 19 •
≤ 22 •

Afmetingen (l x b x h) in mm
596 x 596 x 90 •
1195 x 295 x 95 •

Driver
Niet dimbaar •
DALI •

Accessoires
Inbouwkader voor gipsplaten en houten plafonds - M300 •
Inbouwkader voor gipsplaten en houten plafonds - M600 •

Opties
Geïntegreerde daglichtsensor ELS •
Noodunit •
Maatwerk •
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2
UZA | Edegem, België
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2   >   OPBOUW- EN PENDELARMATUREN



ETAP 44 Médiathèque de Cugnaux | Cugnaux, Frankrijk
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OPBOUW- EN PENDELARMATUREN

p. 46

R3Shielded Lens

p. 52

p. 56

R7LED+LENSTM

R8Diffusor
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R3

OPBOUW- EN PENDELARMATUREN

Visueel comfort in een geraffineerd ontwerp 

De R3-reeks combineert een unieke vormgeving met de innovatieve 
Shielded Lens technologie. Door het gebruik van shielded units wordt 
het ledlicht afgeschermd en verblinding voorkomen.

De opbouw- en pendelarmaturen hebben een zichtbare behuizing van 
slechts 20 mm hoog. De compacte en elegante vormgeving van de 
armaturen wordt verder verzacht door de naadloze afgeronde hoeken 
en maakt van R3 een stijlvol armatuur geschikt voor uiteenlopende 
toepassingen zoals ontvangstruimtes, kantoren en openbare ruimtes. 

Met R3 hebt u een uitgebreide keuze uit vierkante en langwerpige 
opbouwarmaturen of individuele en in-lijn pendelarmaturen. Voor 
elke versie is er keuze uit verschillende lichtstromen en shielding units 
in witte (RAL 9003) of aluminium opgedampte uitvoering.
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R3

R3 vierkant - 4 units

R3 langwerpig - 2 units R3 langwerpig - 4 units R3 langwerpig, in lijn 

Opbouw

Pendel

R3 langwerpig - 4 units

Voor de beschikbare versies,  
raadpleeg onze website
www.etaplighting.com/series/R3
of gebruik de QR-code.
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R3

OPBOUW- EN PENDELARMATUREN

L ICHTREGELING
Bespaar tot 75% energie
> p.172-203

R3 opbouw R3 pendel

Montage
Individueel • •
In lijn •

Uitstraling
Middelbreedstralend • •
Zeer breedstralend • •

Optiek
Shielded Lens - witte shielding units • •
Shielded Lens - shielding units in opgedampt aluminium • •

Kleur
RAL 9003 signaalwit • •

Lichtkleur
3000K • •
4000K • •

Lumenpakket
2150 tot 5450 lumen •
3000 tot 4950 lumen •

UGR
≤ 16 • •
≤ 19 • •

Afmetingen (l x b x h) in mm
Individueel - 630 x 630 x 36 •
Individueel - 1380 x 260 x 36 •
Individueel - 1380 x 180 x 34 •
Individueel - 1380 x 260 x 34 •
In lijn - eindmodule - 1340 x 180 x 35 •
In lijn - eindmodule - 1340 x 260 x 35 •
In lijn - middenmodule - 1300 x 180 x 35 •
In lijn - middenmodule - 1300 x 260 x 35 •

Driver
DALI • •

Accessoires
Ophangset met plafondkap •
Minimalistische ophangset •

Opties
Geïntegreerde daglichtsensor ELS • •
Geïntegreerde EMD sensor (daglicht en beweging) • •
Geïntegreerde ledmodule voor noodverlichting • •
Noodunit • •
Apart schakelen directe/indirecte component •
Maatwerk • •



ETAP 50 Hahbo | Wijnegem, België
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ETAP 52 BNP Paribas | Luxemburg, Luxemburg
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R7

OPBOUW- EN PENDELARMATUREN

De unieke LED+LENSTM technologie en de slanke behuizing van de 
armaturen maken van R7 een stijlvolle en hedendaagse reeks. De 
armaturen zorgen voor een comfortabele en efficiënte verlichting 
doordat het ledlicht wordt afgeschermd en gestuurd door de 
individuele lenzen met gepatenteerde oppervlaktestructuur. 

Gependeld of opbouw, vierkant of langwerpig individueel of in lijn en 
dit met verschillende lichtstromen en lichtverdelingen: met R7 hebt 
u een uitgebreide keuze voor verlichting van onder meer kantoren, 
scholen en ontvangstruimtes.

Geavanceerde technologie in een uniek design
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R7

R7 opbouw mini R7 opbouw vierkant

R7 pendel vierkant

R7 opbouw langwerpig

R7 pendel langwerpig R7 pendel in lijn

R7 opbouw in lijn

Opbouw

Pendel

Voor de beschikbare versies,  
raadpleeg onze website
www.etaplighting.com/series/R7
of gebruik de QR-code.
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R7

OPBOUW- EN PENDELARMATUREN

L ICHTREGELING
Bespaar tot 75% energie
> p.172-203

R7 opbouw R7 pendel R7 mini

Montage
Individueel • • •
In lijn • •

Uitstraling
Middelbreedstralend • • •
Breedstralend • •
Zeer breedstralend • •
Schuinstralend • •

Kleur
RAL 9003 signaalwit • • •
RAL 9006 aluminiumwit • • •

Lichtkleur
3000K • • •
4000K • • •

Lumenpakket
950 tot 1000 lumen •
2200 tot 6650 lumen •
2200 tot 6500 lumen •

UGR
≤ 16 • •
≤ 19 • • •

Afmetingen (l x b x h) in mm
180 x 180 x 53 •
600 x 600 x 55 •
600 x 600 x 47 •
1500 x 75 x 50 •
1500 x 150 x 50 • •
1680 x 150 x 50 • •

Driver
Niet dimbaar • • •
DALI • • •

Accessoires
Ophangset met plafondkap •
Minimalistische ophangset •

Opties
Geïntegreerde daglichtsensor ELS • •
Geïntegreerde EMD sensor (daglicht en beweging) • •
Geïntegreerde ledmodule voor noodverlichting • •
Noodunit • •
Apart schakelen directe/indirecte component •
Maatwerk • • •

R7 met geïntegreerde daglichtsensor ELS R7 met geïntegreerde EMD-sensor
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R8

OPBOUW- EN PENDELARMATUREN

De R8-reeks combineert een unieke vormgeving met een 
hoogwaardige afwerking en uitstekende prestaties. De ronde 
HaloOptics-diffusor zorgt voor een uniforme uitlichting, zonder 
donkere zones. De optiek is rondom rond verlicht en heeft een 
diameter van slechts 80 mm. 

Het verfijnde design maakt van de R8 een architecturale meerwaarde 
in de meest uiteenlopende toepassingen: inkomhallen, vergaderzalen, 
scholen, winkels, kantoren en ziekenhuizen. De armaturen zijn 
beschikbaar als opbouw- of pendelarmaturen, gekoppeld of 
individueel. Er is keuze uit verschillende lengtes en lumenpaketten 
waardoor de armaturen kunnen gebruikt worden als accentverlichting 
of algemene verlichting.

Verfijnd design, eindeloze creativiteit
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R8

R8 787 mm

Opbouw

Pendel

R8 1162 mm R8 1542 mm

R8 in lijn

R8 787 mm R8 1162 mm R8 1542 mm

Voor de beschikbare versies,  
raadpleeg onze website
www.etaplighting.com/series/R8
of gebruik de QR-code.
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R8

OPBOUW- EN PENDELARMATUREN

L ICHTREGELING
Bespaar tot 75% energie
> p.172-203

R8 opbouw R8 pendel

Montage
Individueel • •
In lijn •

Uitstraling
Breedstralend • •

Kleur
RAL 9003 signaalwit • •

Lichtkleur
3000K • •
4000K • •

Lumenpakket
1450 tot 5500 lumen • •

UGR
≤ 22 • •
≤ 25 • •

Afmetingen (l x b x h) in mm
787 x 80 x 121 •
1162 x 80 x 121 •
1542 x 80 x 121 •
787 x 80 x 80 •
1162 x 80 x 80 •
1542 x 80 x 80 •

Driver
Niet dimbaar • •
DALI • •

Accessoires
Ophangset met plafondkap •

Opties
Noodunit • •
Maatwerk • •
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3
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3   >   MODULAIRE L ICHTSYSTEMEN



ETAP62 Seebergschule | Mörlenbach, Duitsland
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Ley

MODULAIRE L ICHTSYSTEMEN

Met het modulaire lichtsysteem Ley gebruikt u voor uw verlichting 
consequent éénzelfde profiel doorheen héél het gebouw: korte of 
lange lijnen, recht of onder hoeken, gependeld of opgebouwd aan de 
wand of het plafond. 

De lijnen kunnen uitgevoerd worden met hoogkwalitatieve 
lichtmodules; modules met diffusor optiek voor algemene- of 
kantoorverlichting, modules met Shielded Lens technologie voor een 
comfortable verlichting en een uplight modules voor het aanlichten 
van het plafond. 

Met Ley kunnen allerlei architecturale lichtlijnen worden gecreëerd 
voor uiteenlopende toepassingen, individuele opbouw- en 
pendelarmaturen vervolledigen de reeks. Alle versies zijn beschikbaar 
in aluminium kleur en wit of zwart gelakt.

Eindeloos licht combineren
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Ley
Concept
De lichtlijnen worden samengesteld door profielen met standaard 
lengtes met elkaar te verbinden. De lijnen met diffusoroptiek 
kunnen in stappen van 280 mm aangepast worden zodat vrijwel 
elke configuratie mogelijk is. Voor uitvoeringen met Shielded Lens 
optiek zijn stappen van 456 mm mogelijk. Wanneer de configuratie 
de architectuur moet volgen maar er geen licht nodig is, kunnen de 
profielen opgevuld worden met afdekplaten.

Ontwerp
Via een online configurator op de ETAP website kunnen de lijnen 
eenvoudig worden geconfigureerd. De tool stelt een stuklijst en 
installatiehandleiding samen voor alle doorlopende lijnen met 
T-verbinding of rechte hoeken. Voor speciale uitvoeringen kan u 
onze ETAP adviseurs raadplegen. 

Levering en installatie
Individuele armaturen worden in één geheel verpakt en geleverd, 
lijnen worden ter plaatse samengesteld door profielen met 
voorgemonteerde modules met elkaar te verbinden. De profielen 
worden gekoppeld met een handig koppelsysteem en de 
voorgemonteerde bedrading wordt verbonden met een “plug & 
play” verbinding. De diffusor optieken, op rol geleverd, worden net 
zoals de afdekplaten met een kliksysteem geïnstalleerd.

Afwerking
De basis van Ley is een strak profiel uit geëxtrudeerd aluminium, 
beschikbaar in wit, zwart of aluminium kleur. Op vraag kunnen de 
lijnen uitgevoerd worden in iedere RAL kleur. De pendelversie hangt 
aan fijne kabels, de opbouwlijnen worden bevestigd met een handig 
kliksysteem. 

De lichtmodules kunnen individueel of in lijn worden gemonteerd, 
de doorlopende diffusoren creeren uniforme doorlopende lichtlijnen 
waarmee u de architectuur van het gebouw kan volgen en 
accentueren.
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3D rendering
realisatie

www.etaplighting.com/series/LeyMODULAIRE L ICHTSYSTEMEN
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Ley

Ley Shielded Lens Ley uplight

Verlichtingsmodules

Ley diffusor 

Ley opbouw

Uitvoeringen

Ley pendel Ley wand

Technische modules

Ley 90° hoek-koppelstuk Ley T-koppelstuk
Ley met geïntegreerde ledmodule voor  
 noodverlichting 

Voor de beschikbare versies,  
raadpleeg onze website
www.etaplighting.com/series/Ley
of gebruik de QR-code.
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Ley

www.etaplighting.com/series/LeyMODULAIRE L ICHTSYSTEMEN

L ICHTREGELING
Bespaar tot 75% energie
> p.172-203

Ley opbouw Ley pendel Ley wand

Uitstraling
Middelbreedstralend • • •
Zeer breedstralend • • •

Optiek
Diffusor • • •
Shielded Lens • • •
Uplight • •

Montage
Individueel • • •
In lijn • • •

Kleur
RAL 9003 signaalwit • • •
RAL 9005 gitzwart • • •
Aluminium • • •

Lichtkleur
3000K • • •
4000K • • •

Lumenpakket
1000 tot 3000 lumen / m • • •

UGR
≤ 19 • • •
≤ 22 • • •

Afmetingen (l x b x h) in mm
Individuele diffusor: 840 x 60 x 90 • • •
Individuele diffusor: 1120 x 60 x 90 • • •
Individuele diffusor: 1400 x 60 x 90 • • •
Individuele diffusor: 1680 x 60 x 90 • • •
Individuele diffusor: 1960 x 60 x 90 • • •
Individuele diffusor: 2240 x 60 x 90 • • •
Individuele diffusor: 2520 x 60 x 90 • • •
Individuele diffusor: 2800 x 60 x 90 • • •
Individuele Shielded Lens: 912 x 60 x 90 • • •
Individuele Shielded Lens: 1368 x 60 x 90 • • •
Individuele Shielded Lens: 1824 x 60 x 90 • • •
Individuele Shielded Lens: 2280 x 60 x 90 • • •
Individuele Shielded Lens: 2736 x 60 x 90 • • •
Diffusor in-line: (1120 + n x 280) x 60 x 90 • • •
Shielded Lens in-line: (1368 + n x 456) x 60 x 90 • • •

Driver
Niet dimbaar • • •
DALI • • •

Accessoires
90° hoek koppelstuk • • •
T-koppelstuk • • •
Afdekplaat • • •

Opties
Geïntegreerde daglichtsensor ELS • • •
Geïntegreerde EMD sensor (daglicht en beweging) • • •
Geïntegreerde ledmodule voor noodverlichting • • •
Noodunit • • •
Apart schakelen directe/indirecte component •
Maatwerk • • •
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4
AVROTROS | Hilversum, Nederland
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4   >   DOWNLIGHTS



ETAP70 Lycée de la Cité de Flandres | Hazebrouck, Frankrijk
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DOWNLIGHTS

p. 80

p. 74

p. 72

p. 70

D9

D3

D2

D1Reflector

D4LED+LENSTM

p. 78

Reflector



ETAP72 Gare de Toulouse | Toulouse, Frankrijk
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D1

DOWNLIGHTS

D1 downlights maken gebruik van de chip-on-board-technologie (COB) en hebben 
een aluminium reflector met effen gesatineerde of hoogglans afwerking met facetten. 
De hoogkwalitatieve reflectoren zorgen voor een breedstralende lichtverdeling en 
schermen de compacte lichtbron af. 

D1 downlights zijn beschikbaar in verschillende lumenpaketten en kunnen uitgevoerd 
worden met matglazen plaat of ring of een IP44-afdekglas. De downlights met grijze 
of witte kleur kunnen op deze manier gebruikt worden als functionele of decoratieve 
verlichting in gangen, sanitaire ruimtes, kantoren en vergaderzalen.

I   Zie tabel op p. 85 voor een overzicht aan versies, accessoires en opties.

D1, een gevestigde waarde

D1 met glazen ring D1 met matglazen plaat



ETAP74 Stylo des Grands Hommes | Bordeaux, Frankrijk
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D2

DOWNLIGHTS

D2 is een statige downlight geschikt voor plafonds waar inbouw niet mogelijk is. D2 is 
de opbouw variant van de D1-downlights en maakt gebruik van dezelfde technologie 
(COB) en aluminium reflectoren met effen gesatineerde of hoogglans afwerking met 
facetten. 

D2 is beschikbaar in wit of grijs en met verschillende lumenpakketten. Door het tijdloze 
design leent de armatuur zich voor allerhande toepassingen.

I   Zie tabel op p. 85 voor een overzicht aan versies, accessoires en opties.

Als inbouw geen optie is



ETAP76 Niko | Sint-Niklaas, België
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D3

DOWNLIGHTS

De vierkante D3 downlights hebben een reflector uit aluminium met effen 
gesatineerde afwerking. De armaturen met breedstralende lichtverdeling kunnen 
toegepast worden waar strakke belijningen moeten worden geaccentueerd.

D3 maakt gebruik van de chip-on-board-technologie (COB). De downlights zijn 
beschikbaar in wit of grijs en in verschillende lichtstromen. D3 kan gebruikt worden 
als functionele verlichting in gangen of publieke ruimtes en als accent verlichting in 
kantoren of vergaderzalen. Optioneel kunnen de downlights uitgerust worden met een 
IP44-afdekplaat voor toepassingen in sanitaire ruimtes.

I  Zie tabel op p. 85 voor een overzicht aan versies, accessoires en opties.

Dé vierkante downlight



ETAP78 NAC | Houthalen-Helchteren, België

Ontwerp Holistic Architecture 50 | 5, realisatie THV Mandala
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ETAP80 Orange | Blagnac, Frankrijk
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D4

DOWNLIGHTS

D4 is een van de meest karakteristieke downlights op de markt. De LED+LENSTM 
technologie, verpakt in een uniek design, zorgt ervoor dat de D4 sterk verschilt van 
conventionele downlights. De vormgeving van deze downlight sluit aan bij de U7 
inbouw- en R7 opbouwreeks.

De individuele lenzen met gepatenteerde oppervlaktestructuur zorgen voor een 
efficiënte en comfortabele verlichting. De armaturen kunnen toegepast worden in 
projecten waar comfort en vormgeving belangrijk zijn. De downlights zijn verkrijgbaar 
in 2 afmetingen, verschillende kleurcombinaties en lichtstromen. 

I   Zie tabel op p. 85 voor een overzicht aan versies, accessoires en opties.

Meer dan zomaar een downlight

D4 met 18 leds D4 met geïntegreerde daglichtsensor ELS



ETAP82
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D9

DOWNLIGHTS

De D9 downlights, met chip-on-board-technologie (COB), zijn beschikbaar met 3 
verschillende reflectoren: een hoogglansreflector met facetten voor het beste rendement, 
een gesatineerde reflector voor een rustiger plafondbeeld en een witte reflector voor een 
zeer rustig plafondbeeld en een diffuse verlichting. 

Dankzij de breedstralende lichtverdeling en lage inbouwhoogte zijn de downlights geschikt 
voor de verlichting van gangen of - in combinatie met een IP54-afdekplaat - kunnen ze 
ook toegepast worden in sanitaire ruimtes of keukens. De downlights met hoogglans of 
gesatineerde reflector zijn beschikbaar in een comfortversie (UGR ≤19) waardoor ze ook in 
kantoren gebruikt kunnen worden. Verder kunnen de armaturen uitgerust worden met een 
matglazen afdekplaat en is er keuze uit verschillende lumenpakketten. 

I   Zie tabel op p. 85 voor een overzicht aan versies, accessoires en opties.

Ruime keuze

D9 met afdekglas - IP54 langs onderzijde D9 met hoogglansreflector en geïntegreerde ledmodule 
voor noodverlichting
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Downlights

D1 D3

D2

D4

D9

Inbouw

Opbouw
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Downlights

DOWNLIGHTS

L ICHTREGELING
Bespaar tot 75% energie
> p.172-203

D1 D2 D3 D4 D9
inbouw opbouw inbouw inbouw inbouw

Uitstraling
Breedstralend • • • • •

Optiek
Hoogglansreflector met facetten • • •
Gesatineerde reflector • • • •
Witte reflector •
LED+LENSTM •

Kleur
RAL 9003 signaalwit • • • • •
RAL 9006 aluminiumwit • • • •
RAL 9003 signaalwit & RAL 9005 gitzwart •
RAL 9005 gitzwart •

Lichtkleur
3000K • • • • •
4000K • • • • •

Lumenpakket
950 tot 3000 lumen •
1200 tot 2950 lumen •
1200 tot 3150 lumen •
1250 tot 4100 lumen •
1200 tot 3250 lumen •

UGR
≤ 16 • • •
≤ 19 • • • • •
≤ 22 • • • • •
≤ 25 • • •

Afmetingen (l x b x h) in mm
190 x 190 x 100 •
188 x 188 x 125 •
192 x 192 x 125 •
220 x 220 x 120 •
200 x 200 x 212 •
200 x 200 x 74 •
250 x 250 x 74 •

Driver
Niet dimbaar • • • • •
DALI • • • • •

Accessoires
Afdekglas - IP44 langs onderzijde •
Afdekglas - IP54 langs onderzijde •
Glazen plaat • •
Glazen ring •

Opties
Geïntegreerde daglichtsensor ELS • • • •
Geïntegreerde EMD sensor (daglicht en beweging) •
Geïntegreerde ledmodule voor noodverlichting • • • •
Noodunit • • • •
Maatwerk • • • •

Voor de beschikbare versies, raadpleeg onze 
website: www.etaplighting.com/series/
of gebruik de QR-code. D1 D2 D3 D4 D9
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5
Kirchengemeinde Sint Christophorus | Hamburg, Duitsland



87www.etaplighting.com

5   >   SPOTS



ETAP88 MAF, Dubai - Verenigde Arabische Emiraten
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Flare

SPOTS

De Flare spots zorgen voor een kwalitatieve accentverlichting. De 
spots hebbben een middelbreed- en breedstralende lichtverdeling 
en zijn beschikbaar in vaste en richtbare versies. Hierdoor zijn ze bij 
uitstek geschikt om voorwerpen en details in het interieur aan te 
lichten. 

Daarnaast kunnen ze ook gebruikt worden voor algemene verlichting 
in ontvangstruimten, hotelkamers of winkels. Flare spots zijn 
beschikbaar in verschillende lichtstromen en kleurencombinaties.

Compact en flexibel
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Flare

Flare 3 leds Flare 4 leds Flare 7 leds

Voor de beschikbare versies,  
raadpleeg onze website
www.etaplighting.com/series/Flare
of gebruik de QR-code.
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Flare

www.etaplighting.com/series/FLARE

L ICHTREGELING
Bespaar tot 75% energie
> p.172-203

SPOTS

Flare vast Flare richtbaar

Uitstraling
24° • •
36° • •

Kleur
RAL 9003 signaalwit & RAL 9005 gitzwart • •
RAL 9003 signaalwit • •
RAL 9005 gitzwart • •
RAL 9006 aluminiumwit • •

Lichtkleur
3000K • •
4000K • •

Lumenpakket
500 tot 920 lumen •
510 tot 1270 lumen •

Afmetingen (l x b x h) in mm
98 x 98 x 63 •
98 x 98 x 93 •

Driver
1 - 10V • •
Niet dimbaar • •
DALI • •

Opties
Veren voor in betonnen plafonds • •
Maatwerk • •

Flare richtbaar in standaard witte uitvoering  
 (RAL 9003)

Flare richtbaar in standaard zwarte uitvoering 
 (RAL 9005)
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6
Wöhler Messgeräte | Bad Wünnenberg, Duitsland
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6   >   L ICHTL I JNSYSTEMEN  
EN ARMATUREN VOOR GROTE RUIMTES



ETAP94 Furet du Nord | Lille, Frankrijk
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L ICHTL I JNSYSTEMEN  
EN ARMATUREN VOOR GROTE RUIMTES

DUAL•LENSTM E4

E7

E8

p. 98

p. 102

p. 108

p. 112

Multilens

LED+LENSTM

LED+LENSTM

ARMATUREN VOOR  
GROTE RUIMTES

LICHTLIJNSYSTEMEN

E5

p. 102

E5



ETAP96 BMW Centrauto | Malle, België
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ETAP98 Halles Logistiques Delquignies | Roncq, Frankrijk
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E4

L ICHTL I JNSYSTEMEN EN ARMATUREN VOOR GROTE RUIMTES

De E4-reeks biedt een grote flexibiliteit op alle fronten: afmetingen, 
montagesysteem, lichtverdelingen en lichtstroom. Naast individuele 
armaturen biedt de reeks ook de mogelijkheid om doorlopende, 
perfect uitgelichte lichtlijnen te vormen. De behuizing uit witgelakt, 
geëxtrudeerd aluminium zorgt tegelijk voor een efficiënte 
warmtehuishouding en een strakke look.

De DUAL•LENSTM technologie werd specifiek ontwikkeld voor E4. 
De unieke oppervlaktestructuur van de lineaire lens creëert een 
dubbel effect. De structuur aan de binnenkant bepaalt de specifieke 
lichtverdeling voor een brede waaier aan toepassingen: breedstralend, 
diepstralend, asymmetrisch of dubbel asymmetrisch. De structuur 
aan de buitenkant van de lens reduceert de luminantie van de leds  
(UGR ≤ 22 of ≤ 25). 

E4-armaturen zijn beschikbaar met 4 verschillende lichtstromen, 
afhankelijk van uw specifieke lichtbehoefte: 2000, 3000, 4000 of 6000 
lumen per meter.

Efficiënt en flexibel



ETAP100

E4

E4 in lijn

Opbouw

Pendel

E4 in lijn

E4 individueel

E4 individueel

E4 met geïntegreerde EMD-sensor 
 (daglicht en beweging)

Opties

E4 met geïntegreerde daglichtsensor 
 voor hoge ruimtes

E4 met geïntegreerde ledmodule voor 
 noodverlichting

Voor de beschikbare versies,  
raadpleeg onze website
www.etaplighting.com/series/E4
of gebruik de QR-code.
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E4

L ICHTL I JNSYSTEMEN EN ARMATUREN VOOR GROTE RUIMTES

L ICHTREGELING
Bespaar tot 75% energie
> p.172-203

E4 individueel E4 in lijn

Montage
Opbouw • •
Pendel • •

• •
Uitstraling
Diepstralend • •
Breedstralend • •
Asymmetrisch • •
Dubbel asymmetrisch • •

Lichtkleur
3000K • •
4000K • •

Lumenpakket
2000-6000 lumen / m • •

UGR
≤22 •
≤25 • •

Afmetingen (l x b x h) in mm
1060 x 60 x 124 •
1560 x 60 x 124 •
2060 x 60 x 124 •
1000 x 60 x 124 •
2000 x 60 x 124 •
4000 x 60 x 124 •

Driver
Niet dimbaar • •
DALI • •

Accessoires
Lijneindstuk •
Aansluitstekker 7-polig •
Ophangbeugel voor plafondmontage • •
Ophangbeugel voor montage met draadstang • •
Ophangbeugel voor montage met ketting • •
Ophangbeugel voor montage met staaldraad • •

Opties
Geïntegreerde daglichtsensor ELS • •
Geïntegreerde daglichtsensor ELS voor hoge ruimtes • •
Geïntegreerde EMD sensor (daglicht en beweging) • •
Geïntegreerde ledmodule voor noodverlichting • •
Noodunit • •
Maatwerk • •



ETAP102 Ahrend | Sint-Oedenrode, Nederland
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E5

L ICHTL I JNSYSTEMEN EN ARMATUREN VOOR GROTE RUIMTES

E5 bestaat uit een doorlopend plaatstalen profiel waarop u 
afzonderlijke ledmodules plaatst. De afstanden tussen de modules 
bepaalt u volledig zelf, op basis van uw lichtbehoefte en de indeling 
van de ruimte. Hebt u later meer licht nodig? U voegt simpelweg extra 
modules toe. Verandert de indeling van uw ruimte? Dan verplaatst u 
de modules. 

De E5-reeks bestaat in een versie met DUAL•LENSTM zoals E4, 
en bestaat in een versie met Multilens. Deze zeer efficiënte 
lensoplossingen bieden een grote diversiteit aan lichtverdelingen. 

Steeds op maat van uw behoefte



ETAP104

Eenvoudig overschakelen van fluo naar leds 
Bij renovatieprojecten kunt u bestaande E3- of E5-armaturen met fluorescentielampen gemakkelijk vervangen door ledmodules. Het 
principe is eenvoudig: we verwijderen de E3- en E5 fluorescentiearmaturen en plaatsen ledmodules op het bestaande profiel. Dit 
gebeurt op basis van een nieuwe lichtstudie, die de optimale verlichtingssterkte bepaalt voor uw specifieke situatie. Dat betekent 
dat u kunt overschakelen van fluo naar led zonder aanpassingen aan het plafond. En dat u meteen kunt genieten van de voordelen: 
geen lampvervanging meer, en tot 30% besparing op uw energiekosten.

E5

E5 opbouw, individueel

Eenvoudig overschakelen van fluo naar leds 
Bij renovatieprojecten kunt u bestaande E3- of E5-armaturen met fluorescentielampen gemakkelijk vervangen door ledmodules. Het 
principe is eenvoudig: we verwijderen de E3- en E5 fluorescentiearmaturen en plaatsen ledmodules op het bestaande profiel. Dit 
gebeurt op basis van een nieuwe lichtstudie, die de optimale verlichtingssterkte bepaalt voor uw specifieke situatie. Dat betekent 
dat u kunt overschakelen van fluo naar led zonder aanpassingen aan het plafond. En dat u meteen kunt genieten van de voordelen: 
geen lampvervanging meer, en tot 50% besparing op uw energiekosten.

E5 opbouw, in lijn

Multilens

DUAL•LENSTM

E5 in lijn - DUAL•LENSTM

E5 pendel, dubbele breedte

Voor de beschikbare versies,  
raadpleeg onze website
www.etaplighting.com/series/E5
of gebruik de QR-code.
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E5

L ICHTL I JNSYSTEMEN EN ARMATUREN VOOR GROTE RUIMTES

L ICHTREGELING
Bespaar tot 75% energie
> p.172-203

E5 Multilens E5 DUAL•LENSTM

Montage
Opbouw • •
Pendel • •

Uitstraling
Diepstralend • •
Middelbreedstralend •
Breedstralend • •
Zeer breedstralend •
Asymmetrisch • •
Dubbel asymmetrisch • •

Lichtkleur
3000K •
4000K • •

Lumenpakket
2000 - 14500 lumen / m •
2000 - 6000 lumen / m •

UGR
≤ 16 •
≤ 19 •
≤ 22 • •
≤ 25 • •

Afmetingen (l x b x h) in mm
1152 x 78 x 31 •
1152 x 126 x 31 •
1500 x 78 x 31 •
1500 x 126 x 31 •
1500 x 60 x 100 •
1550 x 60 x 100 •

Driver
Niet dimbaar • •
DALI • •

Basisprofielen met doorvoerbedrading en fasekeuzeschakelaars
5-polig, 5 x 2,5 mm2 • •
7-polig, 7 x 2,5 mm2 • •
8-polig, 8 x 2,5 mm2 • •
9-polig, 9 x 2,5 mm2 • •
10-polig, 10 x 2,5 mm2 • •
11-polig, 11 x 2,5 mm2 • •

Slagvastheid
IK03 •
IK06 •

Accessoires
Ophangbeugel voor plafondmontage • •
Ophangbeugel voor montage met draadstang • •
Ophangbeugel voor Telemecanique Canalis KLE • •
Noodverlichting op de basisprofielen • •
Koppelstuk • •
Lijneindstuk • •
Aansluitstekker • •

Opties
Maatwerk • •



ETAP106 Caserne Grand Duc Jean | Diekirch, Luxemburg
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ETAP108 Gewerbeschule G9 | Hamburg, Duitsland
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E7

L ICHTL I JNSYSTEMEN EN ARMATUREN VOOR GROTE RUIMTES

E7 heeft het lichtcomfort van het LED+LENSTM systeem in een 
robuuste maar elegante industriële uitvoering. Daardoor kunt u 
perfect het licht afstemmen op de verlichtingsbehoefte van de 
mensen die eronder werken & sporten.

De combinatie van hoogvermogenleds en geavanceerde lenzen zorgt 
voor een uitgekiende lichtverdeling en optimale efficiëntie. Driver, 
bedrading en optiek vormen één geïntegreerd geheel. De behuizing is 
gemaakt uit geanodiseerd aluminium, wat bijdraagt tot een optimale 
warmteafvoer.

E7 haalt lichtstromen van 5.000 tot 10.000 lumen per meter. Voor 
gebruik in sportzalen bestaat er een specifieke balproef-versie.

Hoge lichtstroom in een stijlvol design



ETAP110

E7

1m

25cm

2m

4m - ...m

E7 individueel

E7 individueel

E7 in lijn

Opbouw

Pendel

E7 in lijn

Voor de beschikbare versies,  
raadpleeg onze website
www.etaplighting.com/series/E7
of gebruik de QR-code.
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E7

L ICHTL I JNSYSTEMEN EN ARMATUREN VOOR GROTE RUIMTES

L ICHTREGELING
Bespaar tot 75% energie
> p.172-203

E7 individueel E7 in lijn

Montage
Opbouw • •
Pendel • •

Uitstraling
Diepstralend • •
Middelbreedstralend • •
Breedstralend • •
Asymmetrisch • •

Lichtkleur
3000K • •
4000K • •

Lumenpakket
5000 lumen / m • •
10000 lumen / m • •

UGR
≤ 19 • •
≤ 22 • •
≤ 25 • •

Afmetingen (l x b x h) in mm
1000 x 90 x 88 •
1070 x 90 x 88 •
2000 x 90 x 88 •
2070 x 90 x 88 •
4000 x 90 x 88 •

Driver
Niet dimbaar • •
DALI • •

Accessoires
Polycarbonaat beschermplaat • •
Ophangbeugels voor individuele armaturen, plafondmontage •
Ophangbeugels voor individuele armaturen op draadstang, ketting, ... •
Ophangbeugels voor individuele armaturen, balproef •
Ophangbeugels voor lijnarmaturen, plafondmontage •
Ophangbeugels voor lijnarmaturen op draadstang, ketting, … •
Ophangbeugels voor lijnarmaturen, balproef •
Lijneindstuk •
Lijneindstuk IK08 • •

Opties
Maatwerk • •

E7 balproef



ETAP112
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E8

L ICHTL I JNSYSTEMEN EN ARMATUREN VOOR GROTE RUIMTES

Met de E8 brengt u uw verlichting op een hoger niveau. We 
ontwierpen deze LED+LENSTM-oplossing voor hoge ruimtes, zoals 
magazijnen, productieruimtes, loodsen, sporthallen en hoge gangen. 
Dankzij de hoge lichtstroom (tot 32.000 lm) en de uitgekiende 
lichtverdeling krijgt u overal de verlichtingssterkte die u nodig heeft, 
zonder dat we daarbij het comfort uit het oog verliezen.

De armaturen zijn uitgerust met industriële drivers, die beter bestand 
zijn tegen storingen op het net en tegen hoge temperaturen. E8-
armaturen zijn geschikt voor opbouw- en pendelmontage. Indien 
gewenst kunt u de gependelde armaturen kantelen, om ze bv. in 
een sporthal boven het veld te hangen, zonder dat spelers verblind 
worden.

U kan ook kiezen voor een uitvoering met afdekplaat uit 
polycarbonaat. Die zorgt niet alleen voor een IP41 en IK08-
beschermingsklasse, maar maakt het ook eenvoudig om de optiek te 
reinigen.

Verlichting op hoog niveau



ETAP114

E8

E8

Opbouw

Pendel

E8

Voor de beschikbare versies,  
raadpleeg onze website
www.etaplighting.com/series/E8
of gebruik de QR-code.
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E8
41

L ICHTL I JNSYSTEMEN EN ARMATUREN VOOR GROTE RUIMTES

L ICHTREGELING
Bespaar tot 75% energie
> p.172-203

E8

Montage
Opbouw •
Pendel •

Uitstraling
Diepstralend •
Middelbreedstralend •
Zeer breedstralend • 

Lichtkleur
4000K •
5000K •

Lumenpakket
22000-32000 lm •

UGR
≤ 22 •
≤ 25 •
≤ 28 •

Afmetingen (l x b x h) in mm
510 x 510 x 160 •

Driver
Niet dimbaar •
DALI •

Accessoires
Polycarbonaat beschermplaat •
Set voor plafondmontage •
Set voor gependelde montage •

Opties
Maatwerk •



ETAP116

7
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7 > ARMATUREN MET HOGE BESCHERMINGSGRAAD



ETAP118
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ARMATUREN MET HOGE BESCHERMINGSGRAAD

E2

E6

p. 122

p. 126

Lineaire lens



ETAP120 Strotmann Innenausbau | Hörstel-Dreierwalde, Duitsland
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ETAP122



123www.etaplighting.com/series/E2

E2

II 2D Ex tb IIIC T80 Db

II 3G Ex ec IIC T4 Gc

E2 voldoet aan de strengste vereisten voor de verlichting in onder meer de chemische, 
farmaceutische en voedingsindustrie. De robuuste, gelakte aluminium behuizing 
is resistent tegen tal van chemische stoffen en de leds – gevoelig voor onder meer 
corrosie – zitten veilig afgesloten in een gelijmd compartiment (conform corrosietest 
EN60068-2-60). Een reeks slagvaste (IK07) en stof- en waterdichte (IP66 & IP69K) 
armaturen die bovendien probleemloos functioneren in een breed temperatuurbereik 
(-25°C - +35°C). Met een industriële driver zijn grotere temperatuurbereiken mogelijk. 
Raadpleeg hiervoor uw ETAP adviseur. 

De armaturen maken gebruik van een lineaire lens die comfort en efficiëntie koppelt 
aan een grote flexibiliteit op vlak van lichtverdeling. Zo kan iedere ruimte optimaal 
uitgelicht worden. De E2-armaturen zijn verkrijgbaar in drie verschillende lengtes.

In gas- en stofrijke omgevingen kunnen hoge temperaturen en vonken leiden tot 
ontploffingsgevaar. De E2-reeks is beschikbaar in een ATEX-gecertificeerde uitvoering 
voor veilig gebruik in die kritische omgevingen, waaronder tankstations, meelfabrieken, 
houtzagerijen, petrochemie en poeder- en lakinstallaties. Alle componenten en 
materialen voor de ATEX-armaturen werden uitgebreid getest door onafhankelijke 
instanties. Ook onze productieketen voor de ATEX-reeks werd gecertificeerd. De 
armaturen worden geleverd met alle documentatie die u nodig heeft voor controle-
instanties. Onze ATEX-armaturen dragen de volgende markeringen:

Verlichting voor veeleisende omgevingen



ETAP124

E2

E2 620 mm

Opbouw

E2 1120 mm

Opties

E2 met geïntegreerde daglichtsensor 
 ELS

E2 1620 mm

E2 in ATEX-gecertificeerde uitvoering

Voor de beschikbare versies,  
raadpleeg onze website
www.etaplighting.com/series/E2
of gebruik de QR-code.
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E2

ARMATUREN MET HOGE BESCHERMINGSGRAAD

L ICHTREGELING
Bespaar tot 75% energie
> p.172-203

E2

Uitstraling
Middelbreedstralend •
Breedstralend •
Asymmetrisch • 

Kleur
RAL 7035 lichtgrijs •

Lichtkleur
4000K •

Lumenpakket
3000 - 10000 lm •

UGR
≤ 25 •
≤ 28 •

Afmetingen (l x b x h) in mm
620 x 80 x 135 •
1120 x 80 x 135 •
1620 x 80 x 135 •

Driver
Niet dimbaar •
DALI •

Opties
ATEX II 2D Ex tb IIIC T80 Db •
ATEX II 3G Ex ec IIC T4 Gc •
Geïntegreerde daglichtsensor ELS •
Met industriële driver •
Doorvoerbedrading, 3 x 2,5 mm2 •
Doorvoerbedrading, 5 x 2,5 mm2 •
Chloorbestendige uitvoering •
Maatwerk •
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E6

www.etaplighting.com/series/E6ARMATUREN MET HOGE BESCHERMINGSGRAAD

E6 werd specifiek ontworpen voor de algemene verlichting in 
parkeergarages, technische ruimtes en kelders, maar ook voor lichte 
industrie en overdekte buitenruimtes, zoals loskades of perrons.
De armatuur werd volledig afgestemd op veeleisende omgevingen: 
de robuuste behuizing in polycarbonaat is slagvast (IK08), stof- 
en waterdicht (IP66) en bestand tegen uitlaatgassen. Het gladde 
oppervlak vermijdt dat stof zich ophoopt en maakt dat u de 
armaturen gemakkelijk kunt reinigen. 

De E6-reeks is standaard beschikbaar als opbouwversie voor plafond- 
of wandmontage. Optioneel is ook een pendelset beschikbaar. 
De armaturen zijn beschikbaar in drie verschillende lengtes en 
lichtstromen – een perfecte oplossing voor elk verlichtingsniveau en 
elke toepassing.

Verlichting voor parkeergarages en technische ruimtes
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E6

E6 880 mm

Opbouw

Pendel

E6 

E6 1260 mm E6 1640 mm

Voor de beschikbare versies,  
raadpleeg onze website
www.etaplighting.com/series/E6
of gebruik de QR-code.
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E6

ARMATUREN MET HOGE BESCHERMINGSGRAAD

L ICHTREGELING
Bespaar tot 75% energie
> p.172-203

E6

Montage
Opbouw •
Pendel •

Uitstraling
Breedstralend •

Kleur
RAL 7035 lichtgrijs •

Lichtkleur
4000K •

Lumenpakket
3000 - 6000 lm •

UGR
≤ 28 •

Afmetingen (l x b x h) in mm
880 x 56 x 80 •
1260 x 56 x 80 •
1640 x 56 x 80 •

Driver
Niet dimbaar •
DALI •

Opties
Doorvoerbedrading, 3 x 2,5 mm2 •
Doorvoerbedrading, 5 x 2,5 mm2 •
Maatwerk •



ETAP130

8
Jansen Dienstencentrum | Zonhoven, België
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8   >   NOODVERLICHTING



ETAP132 AB Agri | Peterborough, Verenigd Koninkrijk
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NOODVERLICHTING

K1 LEDMODULE

p. 140 p. 164

p. 166

RENOVATIE

K1R K9

p. 134 p. 156

K2

p. 146

p. 152

KE2
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K1R

www.etaplighting.com/series/K1RNOODVERLICHTING

Signalering, vluchtweg- en antipaniekverlichting, inbouw en opbouw, met 
strakke vormen, een moderne look en feel & veel oog voor detail, dat is de 
K1R-reeks. Met z’n strakke, maar robuuste behuizing uit polycarbonaat is de 
reeks geschikt voor elk soort omgeving, zelfs voor lichte industrie (IP42). 

De K1R-noodverlichtingsarmaturen zijn beschikbaar als opbouwarmatuur 
(vierkant) of inbouwarmatuur (vierkant en rond). De lens van de 
antipaniekverlichting zorgt voor een bijna vierkante lichtverdeling, de 
vluchtwegverlichting zorgt voor 1 lux op de as van de vluchtweg. Zo kunnen 
ruimtes uiterst efficiënt verlicht worden met een minimum aan armaturen. 

De armaturen voor signalering zijn ontworpen met uw comfort in 
het achterhoofd. Met één en hetzelfde armatuur dekt u verschillende 
montagemogelijkheden af. De perfecte uitlichting van het pictogram 
garandeert herkenbaarheid in noodsituaties. 

De nieuwe standaard in noodverlichting
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K1R

Antipaniekverlichting

Vluchtwegverlichting

K1R vierkant K1R rond K1R langwerpig

K1R vierkant K1R rond

Comfort

Voor de beschikbare versies,  
raadpleeg onze website
www.etaplighting.com/series/K1R
of gebruik de QR-code.

Verhoogde lichtoutput
K1R vierkant

Accessoires
K1R met haakse wandbeugel K1R met slagvaste behuizing K1R met inbouwkader
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LiFePO4

K1R

www.etaplighting.com/series/K1RNOODVERLICHTING

L ICHTREGELING
Excellum2 - ESM - EBS
> p. 172-203

Vierkant Rond Langwerpig

Functie
Vluchtwegverlichting • • •
Antipaniekverlichting • • •
Comfort •
Verhoogde lichtstroom •

optiek
Lens • •
Diffusor •

Uitvoering
Decentraal - zelftest EST+ • • •
Decentraal - ETAP Safety Manager bedraad • • •

Decentraal - ETAP Safety Manager draadloos • • •

Decentraal - DALI IEC62386-202 Ed. 2009 • • •
Centraal - centraal batterijsysteem • • •

Kleur
RAL 9003 signaalwit • • •

Montage
Plafond opbouw • •
Plafond inbouw • • •
Wand opbouw • •

Afmetingen (l x b x h) in mm
152 x 152 x 38 •
110 x 110 x 70 •
315 x 33 x 219 •

Accessoires
Inbouwkader K1R vierkant •
Inbouwkader K1R langwerpig •
Haakse wandbeugel K1R vierkant •
Beschermkorf - balproef - K1R vierkant •
Beschermkorf - K1R langwerpig •
Testknop set • • •
Toebehoren voor doorvoerbedrading/opbouwbekabeling •

Opties voor decentrale armaturen
3u autonomie • • •
8u autonomie • • •
Afstandsbediening • • •
LiFePO4 batterijen 09/2019 09/2019 09/2019
DALI • • •
Uitvoering voor combinatie met E5-lijnsysteem •
Maatwerk • • •

Opties voor centrale armaturen
DALI • • •
ETAP Safety Manager • • •
KCFLEX2 EBS-module • • •
Uitvoering voor combinatie met E5-lijnsysteem •
Maatwerk • • •

K1R antipaniekverlichting K1R vluchtwegverlichting K1R hoge lichtstroom



ETAP138

K1R

Enkel- en dubbelzijdige signalering

Enkelzijdige signalering

K1R langwerpig met haakse  
 wandbeugelK1R langwerpig met inbouwkader

K1R langwerpig

K1R langwerpig met pendelset

K1R langwerpig

K1R vierkant

K1R langwerpig met  
 opbouwbekabeling

Voor de beschikbare versies,  
raadpleeg onze website
www.etaplighting.com/series/K1R
of gebruik de QR-code.

Accessoires

K1R vierkant met haakse wandbeugel
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K1R
LiFePO4

NOODVERLICHTING

L ICHTREGELING
Excellum2 - ESM - EBS
> p. 172-203

Vierkant Langwerpig

Functie
Enkel- en dubbelzijdige signalering • •

Uitvoering
Decentraal - zelftest EST+ • •
Decentraal - ETAP Safety Manager bedraad • •
Decentraal - ETAP Safety Manager draadloos • •
Decentraal - DALI IEC62386-202 Ed. 2009 • •
Centraal - centraal batterijsysteem • •

Kleur
RAL 9003 signaalwit • •

Herkenningsafstand
15 m •
29 m •

Montage
Plafond opbouw • •
Plafond inbouw • •
Wand opbouw • •

Afmetingen (l x b x h) in mm
152 x 152 x 38 •
315 x 33 x 219 •

Accessoires
Inbouwkader K1R vierkant •
Haakse wandbeugel K1R vierkant •
Testknop set • •
Inbouwkader K1R langwerpig •
Haakse wandbeugel K1R langwerpig •
Adaptatieplaat voor K5 renovatie •
Pendelset, 0,5 m voor K1R langwerpig •
Pendelset, 1 m voor K1R langwerpig •
Pendelset, 2 m voor K1R langwerpig •
Beschermkorf - K1R langwerpig wand •
Toebehoren voor doorvoerbedrading / opbouwbekabeling •

Opties voor decentrale armaturen
3u autonomie • •
8u autonomie • •
Afstandsbediening • •
LiFePO4 batterijen 09/2019 09/2019
DALI • •
Uitvoering voor combinatie met E5-lijnsysteem •
Geïntegreerde lichtmodule 07/2019
Maatwerk • •

Opties voor centrale armaturen
DALI • •
ETAP Safety Manager • •
KCFLEX2 EBS-module • •
Uitvoering voor combinatie met E5-lijnsysteem •
Geïntegreerde lichtmodule 07/2019
Maatwerk • •

Pictogram
Pictogram naar keuze (zie tabel p. 170) • •



ETAP140 Scorpio | Dukenburg, België
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K1

NOODVERLICHTING

De K1 reeks is inpasbaar in de meest uiteenlopende omgevingen (kantoren, 
publieke gebouwen, lichte industrie,...). De armaturen zijn ontworpen met een 
optimale lichtbehandeling en perfect afgestemd op de toepassing: verlichting 
of signalering.

De montageplaat van K1 garandeert een eenvoudige montage, zowel voor 
opbouw als inbouw. Met de bijpassende montagebeugels (inbouw, haaks, 
pendel) kunt u uw K1 noodverlichting op elke plaats installeren.

Elegant en discreet



ETAP142

K1

K1 met pendelset K1 met haakse wandbeugel K1 met decoratieve kopstukken K1 met inbouwkader

Voor de beschikbare versies,  
raadpleeg onze website
www.etaplighting.com/series/K1
of gebruik de QR-code.

Vluchtweg-, antipaniek- en comfortverlichting

Accessoires

K1

K1 met parallelle wandbeugel
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K1
LiFePO4

NOODVERLICHTING

L ICHTREGELING
Excellum2 - ESM - EBS
> p. 172-203

K1 verlichting

Functie
Vluchtwegverlichting •
Antipaniekverlichting •
Comfort •

Optiek
Fresnellens •
Diffusor •

Uitvoering
Decentraal - zelftest EST+ •
Decentraal - ETAP Safety Manager bedraad •

Decentraal - ETAP Safety Manager draadloos •

Decentraal - DALI IEC62386-202 Ed. 2009 •
Centraal - centraal batterijsysteem •

Kleur
RAL 9018 papyruswit •

Montage
Plafond opbouw •
Plafond inbouw •
Wand opbouw •

Afmetingen (l x b x h) in mm
304 x 155 x 73 •

Accessoires
Inbouwkader •
Inmetselkaliber •
Parallelle wandbeugel •
Haakse wandbeugel •
Pendelset •
Verstevigingsplaat voor montage op ruwe oppervlakken •
Toebehoren voor doorvoerbedrading/opbouwbekabeling •
Decoratieve kopstukken (RAL9006) •
Decoratieve kopstukken (RAL9003) •
Beschermkorf •

Opties voor decentrale armaturen
3u autonomie •
8u autonomie •
Afstandsbediening •
LiFePO4 batterijen 09/2019
Uitvoering voor combinatie met E5-lijnsysteem •
DALI •
Maatwerk •

Opties voor centrale armaturen
Uitvoering voor combinatie met E5-lijnsysteem •
DALI •
ETAP Safety Manager •
KCFLEX2 EBS-module •
Maatwerk •
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K1

K1 dubbelzijdig met haakse  
 wandbeugel K1 enkelzijdig met pendelset

K1 dubbelzijdig met pendelset

Voor de beschikbare versies,  
raadpleeg onze website
www.etaplighting.com/series/K1
of gebruik de QR-code.

Enkel- en dubbelzijdige signalering

Enkelzijdige signalering

K1 enkelzijdig met haakse 
 wandbeugelK1 dubbelzijdig met inbouwkader

K1

K1

Accessoires

K1 enkellzijdig met parallelle wandbeugel
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K1
LiFePO4

NOODVERLICHTING

L ICHTREGELING
Excellum2 - ESM - EBS
> p. 172-203

K1 signalering

Functie
Enkelzijdige signalering •
Enkel- en dubbelzijdige signalering •

Uitvoering
Decentraal - zelftest EST+ •
Decentraal - ETAP Safety Manager bedraad •
Decentraal - ETAP Safety Manager draadloos •
Decentraal - DALI IEC62386-202 Ed. 2009 •
Centraal - centraal batterijsysteem •

Kleur
RAL 9018 papyruswit •

Herkenningsafstand
26 m •

Montage
Plafond opbouw
Plafond inbouw •
Wand opbouw •

Afmetingen (l x b x h) in mm
304 x 155 x 73 •

Accessoires
Inbouwkader •
Inmetselkaliber •
Parallelle wandbeugel •
Haakse wandbeugel •
Pendelset enkelzijdige signalering •
Pendelset dubbelzijdige signalering •
Verstevigingsplaat voor montage op ruwe oppervlakken •
Toebehoren voor doorvoerbedrading/opbouwbekabeling •
Decoratieve kopstukken (RAL9006) •
Decoratieve kopstukken (RAL9003) •
Beschermkorf •

Opties voor decentrale armaturen
3u autonomie •
8u autonomie •
Afstandsbediening •
LiFePO4 batterijen 09/2019
Uitvoering voor combinatie met E5-lijnsysteem •
DALI •
Maatwerk •

Opties voor centrale armaturen
Uitvoering voor combinatie met E5-lijnsysteem •
DALI •
ETAP Safety Manager •
KCFLEX2 EBS-module •
Maatwerk •

Pictogram
Pictogram naar keuze (zie tabel p. 170) •



ETAP146 Umicore | Olen, België
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K2

NOODVERLICHTING

K2 is een stof- en waterdichte (IP65) armatuur die tegen een stootje 
kan (IK10). Een uitstekende oplossing voor de noodverlichting op 
openbare plaatsen en bij industriële binnen- en buitentoepassingen. 
Met haar robuuste en eenvoudig reinigbare constructie is ze ook bij 
uitstek geschikt in omgevingen met hoge stofconcentraties en hoge 
vochtigheidsgraad.

Dankzij de speciaal ontworpen lens zorgt K2 antipaniek- en 
vluchtwegverlichting voor een breedstralende lichtverdeling. K2 
voor signalering bestaat in een enkel- of dubbelzijdige versie. Een 
lichtvenster onder het pictogram zorgt voor genoeg licht onder de 
armatuur. 

K2 wordt standaard geleverd met speciale beugels voor snelle 
montage. Dankzij speciale K2-montagetoebehoren (inbouw, haaks en 
pendel) installeert u uw noodverlichting op elke plaats. Oneffenheden 
op het wandoppervlak corrigeert u moeiteloos met het speciaal 
hiervoor ontworpen afstelsysteem.

Robuust en waterdicht



ETAP148

K2

Voor de beschikbare versies,  
raadpleeg onze website
www.etaplighting.com/series/K2
of gebruik de QR-code.

Vluchtweg- en antipaniekverlichting

Verhoogde lichtoutput

K2

K2

Accessoires
K2 met haakse wandbeugel

Finale uitgang
K2

K2 met pendelsetK2 met inbouwkader

Comfort
K2
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K2
LiFePO4

NOODVERLICHTING

L ICHTREGELING
Excellum2 - ESM - EBS
> p. 172-203

K2 verlichting

Functie
Vluchtwegverlichting •
Antipaniekverlichting •
Comfort •
Verhoogde lichtstroom •
Finale uitgang •

Optiek
Lens •
Diffusor •

Uitvoering
Decentraal - zelftest EST+ •
Decentraal - ETAP Safety Manager bedraad •
Decentraal - ETAP Safety Manager draadloos •
Decentraal - DALI IEC62386-202 Ed. 2009 •
Centraal - centraal batterijsysteem •

Kleur
RAL 9018 papyruswit •

Montage
Plafond opbouw •
Plafond inbouw •
Wand opbouw •

Afmetingen (l x b x h) in mm
359 x 180 x 100 •

Accessoires
Inbouwkader •
Haakse wandbeugel •
Beugel voor plafond-/wandmontage •
Pendelset •
Beschermkorf •
Verstevigingsplaat voor montage op ruwe oppervlakken •
Esthetische cover •

Opties voor decentrale armaturen
Doorvoerbedrading •
3u autonomie •
8u autonomie •
Afstandsbediening •
LiFePO4 batterijen 09/2019
Uitvoering voor combinatie met E5-lijnsysteem •
DALI •
Versie voor buitengebruik (tot -20°C) •
Maatwerk •

Opties voor centrale armaturen
Doorvoerbedrading •
Uitvoering voor combinatie met E5-lijnsysteem •
DALI •
ETAP Safety Manager •
KCFLEX2 EBS-module •
Versie voor buitengebruik (tot -20°C) •
Maatwerk •

Comfort



ETAP150

K2

Voor de beschikbare versies,  
raadpleeg onze website
www.etaplighting.com/series/K2
of gebruik de QR-code.

K2 dubbelzijdig met haakse   
 wandbeugel K2 enkelzijdig met pendelset

Enkel- en dubbelzijdige signalering

Enkelzijdige signalering

K2 enkelzijdig met haakse   
 wandbeugelK2 dubbelzijdig met inbouwkader

K2

K2

Accessoires

K2 dubbelzijdig met pendelset K2 enkelzijdig plafondbeugel
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K2
LiFePO4

NOODVERLICHTING

L ICHTREGELING
Excellum2 - ESM - EBS
> p. 172-203

K2 signalering

Functie
Enkelzijdige signalering •
Enkel- en dubbelzijdige signalering •

Uitvoering
Decentraal - zelftest EST+ •
Decentraal - ETAP Safety Manager bedraad •
Decentraal - ETAP Safety Manager draadloos •
Decentraal - DALI IEC62386-202 Ed. 2009 •
Centraal - centraal batterijsysteem •

Kleur
RAL 9018 papyruswit •

Herkenningsafstand
26 m •

Montage
Plafond opbouw •
Plafond inbouw •
Wand opbouw •

Afmetingen (l x b x h) in mm
359 x 180 x 100 •
359 x 180 x 225 •

Accessoires
Inbouwkader •
Haakse wandbeugel •
Beugel voor plafond-/wandmontage •
Pendelset dubbelzijdige signalering •
Pendelset enkelzijdige signalering •
Beschermkorf •
Verstevigingsplaat voor montage op ruwe oppervlakken •

Opties voor decentrale armaturen
Doorvoerbedrading •
3u autonomie •
8u autonomie •
Afstandsbediening •
LiFePO4 batterijen 09/2019
Uitvoering voor conbinatie met E5-lijnsysteem •
DALI •
Versie voor buitengebruik (≥ -20°C) •
Maatwerk •

Opties voor centrale armaturen
Doorvoerbedrading •
Uitvoering voor combinatie met E5-lijnsysteem •
DALI •
ETAP Safety Manager •
KCFLEX2 EBS-module •
Versie voor buitengebruik (≥ -20°C) •
Maatwerk •

Pictogram
Pictogram naar keuze (zie tabel p. 170) •
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KE2 ATEX

KE2 is dé ATEX-gecertificeerde oplossing voor uw noodverlichting. Ze 
is geschikt voor veilig gebruik in gas- en stofrijke omgevingen zoals 
tankstations, meelfabrieken, houtzagerijen, petrochemie en poeder- 
en lakinstallaties.

De armaturen uit aluminium werden uitgebreid getest én 
gecertificeerd en dragen volgende markeringen:
II 2D Ex tb IIIC T80 Db
II 3G Ex ec IIC T4 Gc

Robuust design

Voor de beschikbare versies,  
raadpleeg onze website
www.etaplighting.com/series/KE2
of gebruik de QR-code.
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KE2 ATEX

NOODVERLICHTING

L ICHTREGELING
Excellum2 - ESM - EBS
> p. 172-203

KE2 ATEX

Functie
Vluchtwegverlichting •
Antipaniekverlichting •
Comfort •
Verhoogde lichtstroom •

Optiek
Diffusor •

Uitvoering
Decentraal - zelftest EST+ •
Decentraal - ETAP Safety Manager bedraad •

Decentraal - DALI IEC62386-202 Ed. 2009 •
Centraal - centraal batterijsysteem •

Kleur
RAL 7035 lichtgrijs •

Montage
Plafond opbouw
Wand opbouw •

Afmetingen (l x b x h) in mm
423 x 80 x 135 •

Opties voor decentrale armaturen
Doorvoerbedrading •
3u autonomie •
Afstandsbediening •
DALI •
Versie voor buitengebruik (≥ -20°C) •

Opties voor centrale armaturen
Doorvoerbedrading •
DALI •
ETAP Safety Manager •
Versie voor buitengebruik (≥ -20°C) •

Antipaniek-, vluchtweg-, comfortverlichting en verhoogde lichtstroom
KE2



ETAP154 VGZ | Arnhem, Nederland
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ETAP156 Jermayo | Lier, België
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K9

NOODVERLICHTING

K9 bewijst dat noodverlichting mooi en discreet kan zijn. Het 
minimalistische ontwerp, de compacte uitvoering en de hoogwaardige 
afwerking zorgen ervoor dat zowel de signalerings- als de 
verlichtingsarmaturen perfect integreren in elke omgeving. 
K9-signalering koppelt een puur en eenvoudig design aan sterke 
prestaties. De pictogrammen zijn door hun gelijkmatige uitlichting 
uitstekend herkenbaar, wat leidt tot maximale veiligheid. 

K9 heeft ook normconforme oplossingen voor vluchtweg-, 
antipaniek- en traphalverlichting. Voor elke toepassing heeft K9 een 
specifieke lens, die steeds voor optimale prestaties zorgt. Zo haalt u 
met een minimum aan armaturen het vereiste verlichtingsniveau. 
Voor de vluchtwegversie vanaf montagehoogte 2,7 m, zijn de 
tussenafstanden 20 m of meer. 

Discreet design
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K9

Voor de beschikbare versies,  
raadpleeg onze website
www.etaplighting.com/series/K9
of gebruik de QR-code.

Antipaniekverlichting

Vluchtwegverlichting

K9 vierkant - signaalwit K9 rond - aluminiumwit

Traphalverlichting
K9 vierkant - aluminiumwit 

Accessoires
K9 vierkant met inmetselkaliber

K9 mini met boord

K9 vierkant - ongeschilderd K9 rond - signaalwit K9 mini zonder boord

K9 rond - signaalwit
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K9
LiFePO4

www.etaplighting.com/series/K9NOODVERLICHTING

L ICHTREGELING
Excellum2 - ESM - EBS
> p. 172-203

K9 vierkant K9 rond K9 mini

Functie
Vluchtwegverlichting • • •
Antipaniekverlichting • • •
Traphalverlichting • •

Optiek
Lens • • •

Uitvoering
Decentraal - zelftest EST+ • • •
Decentraal - ETAP Safety Manager bedraad • • •

Decentraal - ETAP Safety Manager draadloos • • •

Decentraal - DALI IEC62386-202 Ed. 2009 • • •
Centraal - centraal batterijsysteem • • •

Kleur
RAL 9003 signaalwit • • •
RAL 9006 aluminiumwit • •
Ongeschilderd •

Montage
Plafond opbouw •
Plafond inbouw • • •

Afmetingen (l x b x h) in mm
20 x 20 x 32 (zonder boord) •
90 x 90 x 70 •
152 x 152 x 32 •
160 x 160 x 45 •

Accessoires
Inmetselkaliber •
Adapterplaat voor inbouw in zachte plafonds •
Testknop set • • •

Opties voor decentrale armaturen
3u autonomie • • •
8u autonomie • • •
Afstandsbediening • • •
LiFePO4 batterijen 09/2019 09/2019 09/2019
DALI • • •
Maatwerk • • •

Opties voor centrale armaturen
DALI • • •
ETAP Safety Manager • • •
KCFLEX2 EBS-module • • •
Maatwerk • • •

K9 antipaniekverlichting K9 vluchtwegverlichting K9 traphalverlichting
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K9

Voor de beschikbare versies,  
raadpleeg onze website
www.etaplighting.com/series/K9
of gebruik de QR-code.

Enkel- en dubbelzijdige signalering

Enkelzijdige signalering

K9 langwerpig met haakse   
 wandbeugelK9 langwerpig met inmetselkaliber

K9 langwerpig - aluminiumwit

K9 vierkant met inmetselkaliber

K9 langwerpig - signaalwit

K9 vierkant - ongeschilderd

K9 langwerpig met pendelset

Accessoires



161

K9
LiFePO4

www.etaplighting.com/series/K9NOODVERLICHTING

L ICHTREGELING
Excellum2 - ESM - EBS
> p. 172-203

K9 vierkant K9 langwerpig

Functie
Enkelzijdige signalering •
Enkel- en dubbelzijdige signalering • •

Uitvoering
Decentraal - zelftest EST+ • •
Decentraal - ETAP Safety Manager bedraad • •
Decentraal - ETAP Safety Manager draadloos • •
Decentraal - DALI IEC62386-202 Ed. 2009 • •
Centraal - centraal batterijsysteem • •

Kleur
RAL 9003 signaalwit • •
RAL 9006 aluminiumwit • •
Ongeschilderd • •

Herkenningsafstand
15 m •
26 m •

Montage
Plafond opbouw • •
Plafond inbouw • •
Wand opbouw •

Afmetingen (l x b x h) in mm
152 x 152 x 32 •
160 x 160 x 45 •
325 x 58 x 186 •
325 x 27 x 224 •
325 x 46 x 220 •

Accessoires
Pendelset (RAL9003-signaalwit) •
Inmetselkaliber •
Adapterplaat voor inbouw in zachte plafonds K9 langwerpig •
Inmetselkaliber voor betonnen plafonds •
Adapterplaat voor inbouw in zachte plafonds K9 vierkant •
Testknop set • •

Opties voor decentrale armaturen
3u autonomie • •
8u autonomie • •
Afstandsbediening • •
LiFePO4 batterijen 09/2019 09/2019
DALI • •
Maatwerk • •

Opties voor centrale armaturen
DALI • •
ETAP Safety Manager • •
KCFLEX2 EBS-module • •
Maatwerk • •

Pictogram
Pictogram naar keuze (zie tabel p. 170) • •
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ETAP164

ETAP ontwikkelde voor u een ledmodule voor vluchtweg- en 
antipaniekverlichting, die naadloos geïntegreerd kan worden in elk 
verlichtingsarmatuur. De module heeft een diameter van amper 
20 mm. De behuizing is transparant, het koellichaam geanodiseerd 
grijs. Het is een uitstekend alternatief voor het gebruik van 
noodstroomunits, waarbij de algemene verlichting wordt ingezet als 
noodverlichting.

Ondanks zijn compacte afmetingen behaalt de ledmodule ongezien 
sterke prestaties. Zo zijn voor de vluchtwegversie tussenafstanden tot 
18 m mogelijk op een montagehoogte van 2,8 m (tussenafstanden tot 
30 m mogelijk op een montagehoogte van 6 m). 

De module is uitgerust met het zelftestsysteem EST+. U kunt kiezen 
voor autonome versies (met batterijen) of de module aansluiten op 
het centrale ETAP batterijsysteem. Ook een koppeling met het centrale 
beheersysteem ETAP Safety Manager (ESM) is mogelijk.

Discrete noodverlichting

Voor de beschikbare versies, raadpleeg onze 
website www.etaplighting.com
> Downloads > Algemeen  
> Ledmodule voor noodverlichting
of gebruik de QR-code.

LEDMODULE
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LiFePO4

NOODVERLICHTING

L ICHTREGELING
Excellum2 - ESM - EBS
> p. 172-203

ledmodule

Functie
Vluchtwegverlichting •
Antipaniekverlichting •

Optiek
Lens •

Uitvoering
Decentraal - zelftest EST+ •
Decentraal - ETAP Safety Manager bedraad •

Decentraal - DALI IEC62386-202 Ed. 2009 •
Centraal - centraal batterijsysteem •

Montage
Plafond opbouw •
Plafond inbouw •

Afmetingen (l x b x h) in mm
20 x 20 x 32 •

Opties voor decentrale armaturen
3u autonomie •
afstandsbediening •
LiFePO4 batterijen 09/2019
DALI •
Maatwerk •

Opties voor centrale armaturen
DALI •
ETAP Safety Manager •
Maatwerk •

Antipaniek- en vluchtwegverlichting
LEDMODULE

LEDMODULE
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Om de veiligheid in uw gebouw te kunnen blijven garanderen, is onderhoud 
aan uw noodverlichtingsinstallatie noodzakelijk. 

Met de K1, K2 & K3 renovatiemodules voert u in één handeling een upgrade 
uit op uw armatuur, van zowel batterij, lamp als elektronica. Deze renovatie-
module is beschikbaar in 2 verschillende uitvoeringen voor K1-K2: een versie 
met ledstrip en één met lichtgeleider. Voor K3 is er 1 uitvoering beschikbaar.

Bovendien bevatten alle renovatiemodules een long-life NiMH batterij en een 
led-binnenwerk, waardoor er in de toekomst minder frequent onderhoud aan 
uw noodverlichtingsarmaturen dient te gebeuren.

Beperk uw onderhoudskosten

Renovatiemodule K1-K2 met ledstrip Renovatiemodule K1-K2 met  

lichtgeleider 

Voor de beschikbare versies,  
raadpleeg onze website
www.etaplighting.com/series/K-renovation-module
of gebruik de QR-code.

Renovatiemodule K3 

RENOVATIE
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Gezien de snelle evolutie van de technologie is het soms niet mogelijk om armaturen uit 
fluo reeksen na te leveren.  
ETAP heeft voor dergelijke situaties led-renovatieoplossingen uitgewerkt waarmee 
bestaande aansluitpunten kunnen hergebruikt worden voor installatie van nieuwe 
armaturen, zonder plafonds/muren te moeten aanpassen. Deze oplossingen zijn standaard 
beschikbaar voor grotere reeksen. Op vraag kunnen ook renovatiekits voor andere 
armaturen (of reeksen) aangemaakt worden.

K1 8W fluo K1 met adaptatieset

K2 8W fluo K1 met adaptatieset K2 met adaptatieset

K2 13W fluo K1 met adaptatieset K2 met adaptatieset

K8 8W fluo K1 met adaptatieset

OF

OF

RENOVATIE
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L ICHTREGELING
Excellum2 - ESM - EBS
> p. 172-203

K5 8W verlichtingsarmatuur K9 mini met adaptatieset K1R spot of K9 spot met adaptatieset

K5 8W fluo signaleringsarmatuur
K9 met adaptatieset 

K1R met adaptatieset

K5 8W verlichtingsarmatuur wand Ledoplossing op maat

OF

OF

Ook andere oplossingen op maat zijn mogelijk, raadpleeg onze website  
www.etaplighting.com 
> Downloads > Algemeen  
> Renovatieoplossingen voor fluo ETAP-armaturen 
of raadpleeg uw ETAP-adviseur.

RENOVATIE
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K1R K1 K2 K9

vierkant langwerpig wandmontage plafondmontage wandmontage plafondmontage vierkant langwerpig

herkenningsafstand = 15 m herkenningsafstand = 29 m herkenningsafstand = 26 m herkenningsafstand = 26 m herkenningsafstand = 26 m herkenningsafstand = 26 m herkenningsafstand = 15 m herkenningsafstand = 26 m

enkelzijdig dubbelzijdig enkelzijdig dubbelzijdig enkelzijdig enkelzijdig dubbelzijdig enkelzijdig enkelzijdig dubbelzijdig enkelzijdig dubbelzijdig enkelzijdig dubbelzijdig

 PICTOGRAMMEN VOOR SIGNALERING

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

INFORMATIEVE PICTOGRAMMEN

Naast het standaardgamma kan ETAP voor u pictogrammen naar wens uitwerken. 
Contacteer uw ETAP-adviseur voor meer inlichtingen.
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NOODVERLICHTING

K1R K1 K2 K9

vierkant langwerpig wandmontage plafondmontage wandmontage plafondmontage vierkant langwerpig

herkenningsafstand = 15 m herkenningsafstand = 29 m herkenningsafstand = 26 m herkenningsafstand = 26 m herkenningsafstand = 26 m herkenningsafstand = 26 m herkenningsafstand = 15 m herkenningsafstand = 26 m

enkelzijdig dubbelzijdig enkelzijdig dubbelzijdig enkelzijdig enkelzijdig dubbelzijdig enkelzijdig enkelzijdig dubbelzijdig enkelzijdig dubbelzijdig enkelzijdig dubbelzijdig

 PICTOGRAMMEN VOOR SIGNALERING
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• • • • • • • •
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• • • • • • • • • • • • • •

Pictogrammen noodverlichting
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SYSTEMEN VOOR VERLICHTING  
EN NOODVERLICHTING

EMD

EasyDim2

Excellum2

ESM EBS

p. 180

p. 184

p. 190

p. 196 p. 200

Systemen voor noodverlichting

Systemen voor verlichting ELS

p. 178
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T IEN STRATEGIEËN 

Lichtregeling is de ideale oplossing 
om uw verlichting optimaal te laten 
renderen. Lichtregelsystemen zorgen voor 
energiebesparing en een optimale flexibiliteit. 
ETAP heeft jarenlange ervaring in het 
ontwikkelen van lichtregelsystemen; zowel 
sensoren (al dan niet geïntegreerd in de 
armaturen) als uitgebreide beheersystemen die 
u toelaten om het juiste licht te hebben op de 
juiste plaats op het juiste moment.

ETAP definieerde tien strategieën die als 
leidraad dienen om het lichtregelsysteem te 
kiezen dat het best aansluit bij uw behoeften. 
Toepassing van deze strategieën resulteert 
in een maximale energiebesparing en een 
maximale flexibiliteit. 

ETAP kan u helpen bij het toepassen van deze 
strategieën. Wij vertrekken daarbij steeds 
vanuit uw specifieke noden, en begeleiden u 
tijdens alle stappen van het project, vanaf de 
initiële keuzes over planning en realisatie tot 
beheer.

  
AANWEZIGHEIDSDETECTIE

Sensoren schakelen de verlichting pas in als iemand 

de ruimte binnenkomt en schakelen ze automatisch 

uit bij afwezigheid.

  
AANPASSING AAN DE TAAK

U vermijdt verspilling door standaard 

verlichtingsniveaus in te stellen, in functie van 

specifieke taken of toepassingen. De Europese norm 

EN 12464-1 schrijft verschillende verlichtingssterktes 

voor naargelang de taak.

  
DAGLICHTAFHANKELIJKE REGELING

Met daglichtsensoren verandert de intensiteit van het 

kunstlicht in functie van het invallende daglicht.

  
INTELLIGENTE TIJDSTURING

De verlichting past zich automatisch aan op basis 

van vooraf ingestelde kalenderschema’s. Eenvoudig 

voorbeeld is het in- en uitschakelen van de verlichting 

aan het begin en einde van de werkdag.

 BEPERKING VAN HET 
PIEKVERMOGEN

Afhankelijk van het geregistreerde energieverbruik, 

kan de verlichting op door u gekozen plaatsen tijdelijk 

dimmen of doven om de totale piekbelasting te 

beperken.
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T IEN STRATEGIEËN 

FLEXIBILITEIT

ENERGIEBESPARING

  
EVOLUEREN MET HET GEBOUW

De verlichting kan snel en eenvoudig worden 

aangepast wanneer gebouwen of werkplekken een 

nieuwe functie krijgen, vb. een landschapskantoor 

omvormen tot individuele kantoren.

  
PERSOONLIJKE CONTROLE

U kan de verlichtingssterkte op uw werkplek op elk 

moment aanpassen aan uw eigen voorkeuren. Voor 

gedetailleerd grafisch werk zal u wellicht opteren voor 

een hogere verlichtingssterkte, terwijl voor minder 

inspannende taken een lagere verlichtingssterkte zal 

volstaan.

  
SCENARIOSETTING

Door scenario’s te definiëren, past de verlichting zich 

eenvoudig aan de verschillende functies van één en 

dezelfde ruimte aan. Denk maar aan een auditorium 

met aangepaste verlichting voor videopresentaties, 

groepsdiscussies, onderhoud, enz.

 INTEGREREN MET ANDERE  
TECHNOLOGIEËN

Door te kiezen voor een lichtregelsysteem dat zich 

vlot laat integreren in andere systemen, kunt u 

bijvoorbeeld met de bewegingssensoren van het 

verlichtingssysteem ook verwarming, ventilatie en 

airconditioning regelen. Bovendien zorgt u ervoor 

dat uw lichtregeling ‘future-proof’ is en mee kan 

evolueren met technologische ontwikkelingen.

  
BEHEER VAN NOODVERLICHTING 

Op noodverlichting moet men altijd kunnen rekenen. 

Daarom is een correcte opvolging levensbelangrijk - 

en vaak ook wettelijk verplicht. De gebouwbeheerder 

kan de status van de armaturen te allen tijde 

controleren - de software waarschuwt zodra er een 

veiligheidsprobleem is.
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ELS 

SYSTEMEN VOOR VERLICHTING EN NOODVERLICHTING

De kleine, in de armatuur geïntegreerde ELS-sensor meet voortdurend de 
hoeveelheid licht op het werkoppervlak onder de armatuur. Afhankelijk 
van de totale lichthoeveelheid zal de sensor de lamp dimmen: als er meer 
daglicht binnenvalt, zal de armatuur minder kunstlicht produceren en 
minder energie verbruiken. 
ELS bestaat zowel als analoge (1-10V) of als digitale (DALI) sensor. 
Voor grote hoogtes (tot 20 m) is een specifieke ELS-sensor beschikbaar 
met DALI- en analoge aansluiting in één behuizing. Deze sensor kan 
worden ingesteld met een infrarood afstandsbediening. 

ENERGIEVRIENDELIJK 
Met daglichtregeling is een besparing tot 25 procent op het totale gebruik 
van de verlichtingsinstallatie in een gebouw mogelijk. Het verbruik van de 
sensoren zelf is minimaal. 

COMFORTABEL 
De unieke regelstrategie van ELS combineert hoge energiebesparingen 
met een uitstekend comfort voor de gebruiker. ELS reageert onmiddellijk 
op een veranderende lichtinval, zowel bij een toenemend als afnemend 
lichtniveau. Zo gebeurt het dimmen quasi onopgemerkt. Het instelpunt 
van de lichtsensor is regelbaar. 

EENVOUDIGE INSTALLATIE 
Installatietijd voor armaturen met of zonder ELS is gelijk, omdat er geen 
bijkomende bedrading nodig is. ELS krijgt voor elk project in de fabriek de 
gepaste instellingen mee. Mocht u de instellingen later willen wijzigen 
door veranderde omstandigheden, kan u de lichtniveaus ter plaatse 
aanpassen. 

Voor meer informatie, contacteer uw ETAP-adviseur.

Besparen dankzij daglicht

Hoeveel energie u bespaart, hangt onder meer af van de daglichttoetreding en de oriëntatie van het gebouw.

Raadpleeg onze website
www.etaplighting.com/ELS
of gebruik de QR-code.
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EMD

SYSTEMEN VOOR VERLICHTING EN NOODVERLICHTING

De EMD-sensoren van ETAP combineren verschillende sensoren in één 
compacte behuizing. 

De EMD heeft naast de bewegingsdetector en de lichtsensor ook een 
IR-ontvanger. Zo kan u, indien gewenst, uw verlichting bedienen via 
een afstandsbediening. EMD heeft 2 DALI-aansluitingen.

Een multisensor op maat van uw behoefte

Het licht wordt geregeld in functie van het binnenvallende daglicht en beweging.

De armaturen kunnen gegroepeerd worden. Zolang één armatuur beweging detecteert binnen de groep,  
blijft de hele groep armaturen actief.

Bewegings- 
detectie

Daglicht- 
afhankelijke 

regeling

Drukknop- 
bediening

IR-afstands- 
bediening

Schakelen Dimmen Scenario’s

EMD + Drukknoppen en/of IR • • DALI 1%
EMD DALI + Controller • • • • DALI 1% 4

GROEP 1 GROEP 2
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EMD

ENERGIEVRIENDELIJK 
EMD verlaagt het energieverbruik van de armatuur tot een minimum. 
Dankzij de automatische regeling in functie van daglicht en 
aanwezigheid wordt er nergens onnodige energie verbruikt. Ook het 
parasitaire energieverbruik - het verbruik van de sensor zelf - wordt 
tot een minimum herleid. De EMD verbruikt 0,8W. 
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EMD

SYSTEMEN VOOR VERLICHTING EN NOODVERLICHTING

FLEXIBEL EN COMFORTABEL 
Met EMD in uw armaturen staat u sterk voor wijzigingen in de 
toekomst. 

Via een specifieke afstandsbediening kan u verschillende 
voorgedefinieerde werkingsmodes kiezen of uw sensor instellen 
naar behoefte. De EMD laat bovendien toe met één enkele sensor 
toch verschillende groepen armaturen te bedienen en de raamzijde 
en binnenzijde van een lokaal verschillend te dimmen in functie van 
daglicht.

EENVOUDIGE INSTALLATIE 
Net als de ELS wordt de EMD voorgeconfigureerd door ETAP, zodat de 
lichtregeling meteen correct werkt na installatie van de armaturen. 
Extra bedrading is niet nodig. Op aanvraag kan de sensor in de 
armatuurbehuizing worden ingebouwd.

EMD voor gangen en open ruimtes
Open ruimtes en gangen hebben specifieke bewegingssensoren nodig. In gangen moet beweging over de hele lengte worden 
gedetecteerd, zodat sensoren nodig zijn met langwerpige detectiezones. In grote, open ruimtes zijn sensoren nodig die ook op 
grote afstand de geringste beweging kunnen zien. Ook voor deze toepassingen heeft ETAP een oplossing.

Raadpleeg onze website
www.etaplighting.com/emd-multidetector
of gebruik de QR-code.



ETAP184



185www.etaplighting.com

EasyDim2 

SYSTEMEN VOOR VERLICHTING EN NOODVERLICHTING

Lokale lichtregeling

VEELZIJDIGE LOKALE LICHTREGELING
EasyDim2 is een lokaal lichtregelsysteem waarmee u op een 
eenvoudige manier energie kunt besparen. Het is de perfecte 
oplossing voor:
• Klaslokalen
• Bureaus
• Gangen
• Sanitaire ruimtes
• ...

EasyDim2 past automatisch het lichtniveau aan op basis 
van binnenkomend daglicht en van menselijke activiteit. Het 
helpt u om energie te besparen via bewegingsdetectie en 
daglichtafhankelijke regeling. U kunt het lichtniveau manueel aanpassen 
via drukknoppen of een smartphone.

KARAKTERISTIEKEN
•  Voor autonome toepassingen met DALI-armaturen, zoals een 

klaslokaal, vergaderruimte, auditorium, landschapskantoor, 
individueel kantoor, sanitaire ruimte, gangen, enz. 

•  Per installatie kunnen tot 63 armaturen, 10 bewegingssensoren en 
6 drukknop interfaces aangesloten worden

•  Voorgeconfigureerd door ETAP in mode ‘klaslokaal’. De installateur 
kan in functie van de toepassing via zijn smartphone eenvoudig 
een andere mode (auditorium, klein kantoor, groot kantoor, gang/
magazijn, refter/koffiehoek, toilet/douches) selecteren. 

 Lichtsensor

 Bewegingsmelder

Status LED

 Bluetooth interface 

Smartphone - EasyDim2 App



ETAP186

EasyDim2

COMPONENTEN

 INTELLIGENTE SENSOR MET INGEBOUWDE CONTROL UNIT
•  drie functies: daglichtafhankelijke regeling, bewegingsdetectie, Bluetooth voor afstandsbediening
•  sensorbereik tot 25 m² voor fijne bewegingen (vb. kantoor) en 48 m² voor grotere bewegingen (vb 

klaslokaal) met een max. hoogte van 4 m.
•  een ledindicator die de status van het systeem aangeeft

PLUG-IN INSTALLATIEBOX (ENKEL BIJ INBOUWMONTAGE)
•  Wielandstekkers, voorzien van duidelijke labels
•  Drie aansluitingen voor armaturen, in functie van de toepassing worden zij op deze lijnen aangesloten
•  Uitbreidingssensoren en/of drukknoppen
• Netspanning

OPBOUWBEHUIZING

EasyDim2 controller met ingebouwde multisensor en Bluetooth radio
INBOUWMONTAGE

De basis van dit EasyDim2-systeem bestaat uit een intelligente control unit met gekoppelde multisensor die  
signalen uit de omgeving ontvangt en verwerkt, en een plug-in installatiebox.

EasyDim2 – inbouw (multisensor / installatiebox / kabel)

OPBOUWMONTAGE

De basis van dit EasyDim2-systeem bestaat uit een intelligente sensor met ingebouwde control unit die signalen 
uit de omgeving ontvangt en verwerkt. De sensor is voorzien van een strakke opbouwbehuizing.

EasyDim2 – opbouw (multisensor met opbouwbehuizing)

Inputs
UITBREIDINGSSENSOREN

Een EasyDim2-systeem kan uitgebreid worden met maximum 9 extra bewegingsmelders, om het detectiebereik te 
vergroten.

Uitbreidingssensor voor bewegingsdetectie - inbouwmontage

Uitbreidingssensor voor bewegingsdetectie – opbouwmontage

DRUKKNOPBEDIENING

EasyDim2 werkt volledig automatisch en autonoom, maar laat ook toe dat u de verlichting manueel bedient, 
bijvoorbeeld door drukknoppen. Deze drukknoppen kunnen via een drukknopinterface aangesloten worden op het 
EasyDim2-systeem.

Drukknopinterface

Drukknoppaneel, 4 commando’s en tekstveld
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SYSTEMEN VOOR VERLICHTING EN NOODVERLICHTING

APP VOOR INSTALLATEURS EN GEBRUIKERS

Indien u van de fabrieksinstelling wil afwijken helpt de app u bij de inbedrijfstelling van EasyDim2, het aanpassen 
van het verlichtingsniveau en het instellen van de parameters.

App voor Android BESCHIKBAAR

App voor iOS 2019 Q3

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES VOOR AANSLUITING

De toebehoren voor aansluiting maken uw EasyDim2 ‘plug & play’ en vereenvoudigen de installatie.

230V aansluiting

Aansluitsnoer 2 m, 3 x 1,5 mm² met CEE7-netstekker en GST18 bus

Verlengsnoer 3 m, 3 x 1,5 mm² met GST18 stekker en GST18 bus (zwart)

T-stuk GST18, 3-polig, 1 x IN, 2 x OUT (zwart)

Verdeelblok GST18, 3-polig, 1 x IN, 3 x OUT (wit)

Verdeelblok GST18, 3-polig, 1 x IN, 5 x OUT (wit)

Aansluitstekker GST18, 3-polig 

Verbinding armaturen

Verlengsnoer 3 m, 5 x 1,5 mm² met GST18 stekker en GST18 bus (blauw)

T-stuk GST18, 5-polig, 1 x IN, 2 x OUT (blauw) 

TOEPASSINGEN & INSTELLINGEN

TOEPASSINGSMODES
EasyDim2 kan gebruikt worden voor verschillende toepassingen. Elk van deze toepassingen heeft specifieke vereisten 
wat betreft lichtregeling. Daarom kan EasyDim2 geleverd worden met één van de standaard toepassingsmodes. Deze 
modes bevatten verschillende parameters, die worden ingesteld volgens de vereisten van de toepassing. 

Schematische voorstelling EasyDim2 - toepassing KlaslokaalRaadpleeg onze website
www.etaplighting.com/easydim2
of gebruik de QR-code.



ETAP188 Mechelse veilingen | St. Katelijne-Waver, België



189www.etaplighting.comSYSTEMEN VOOR VERLICHTING EN NOODVERLICHTING



ETAP190 Schröder Landmachinen | Wildeshausen, Duitsland



191www.etaplighting.com

Excellum2

SYSTEMEN VOOR VERLICHTING EN NOODVERLICHTING

De eenvoud van lichtregeling

Het lichtregelsysteem Excellum2 laat uw verlichtingsinstallatie 
maximaal renderen. U kunt armaturen individueel aansturen of 
groeperen in zones. Het systeem dimt en schakelt de verlichting 
volgens voorgeconfigureerde instellingen. 

SYSTEEM OP MAAT
Alle intelligentie van Excellum2 zit in een discrete, stijlvolle controller 
met beperkte afmetingen. Wij maken Excellum2 steeds gebruiksklaar. 
U kiest welke functionaliteiten u nodig hebt, wij zorgen voor de 
overeenkomstige software. Hierdoor is Excellum2 geschikt voor alle 
soorten projecten: van middelgrote ruimtes tot grote gebouwen met 
verschillende verdiepingen.

UW MEERWAARDE
Excellum2 geeft uw verlichtingsinstallatie en uw gebouw een 
aanzienlijke meerwaarde omdat het gebaseerd is op drie principes:
 - Eenvoud in bediening voor gebruikers en beheerder
 -  Maximale energiebesparing: het licht schakelt alleen aan als dat 

nodig is en dimt wanneer dat kan
 -  Maximale flexibiliteit: u kan het licht steeds aanpassen aan uw 

voorkeur en de situatie in het gebouw.
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Excellum2

EENVOUD IN BEHEER EN GEBRUIK
Als gebouwbeheerder bepaalt u de verlichtingssterktes in de verschillende 
ruimtes; de scenario’s; de tijdsinstellingen, enzovoort. Al deze parameters 
kan u makkelijk zelf beheren en aanpassen op pc, via een intern netwerk 
of het internet. U hoeft dus niet in het gebouw aanwezig te zijn om uw 
verlichtingsinstallatie te beheren. De intuïtieve interface is gebaseerd op 
de gebouwplannen, zodat u in een oogopslag de status kan controleren 
van de verlichting in uw gebouw. Indien u aanpassingen wil doen, hoeft u 
geen computerexpert te zijn. Aanpassingen aan de kalendersturing zijn niet 
moeilijker dan het beheer van een Outlookagenda.

Voor de gebruiker is er een eenvoudige interface met een beperkt aantal 
functionaliteiten. Hij kan het gewenste verlichtingsniveau instellen, of vooraf 
ingestelde scenario’s oproepen. Dit kan via pc, tablet en smartphone.
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Excellum2 

SYSTEMEN VOOR VERLICHTING EN NOODVERLICHTING

ENERGIEBESPARING
De meest energiezuinige verlichting is degene die uitgeschakeld 
is. Excellum2 schakelt het licht enkel aan waar en wanneer dat 
nodig is en dimt het licht of schakelt het uit wanneer het kan. 
Hiervoor maakt het systeem gebruik van verschillende strategieën: 
daglichtafhankelijke regeling; aanwezigheidsdetectie; intelligente 
tijdsturing en aanpassing aan de taak; hieruit volgt ook een 
beperking van het piekvermogen.Door een slimme combinatie van 
deze strategieën kan u tot 75% energie besparen. Excellum2 houdt 
u trouwens voortdurend op de hoogte van de besparing via de 
ingebouwde data-logging. 

FLEXIBILITEIT
Excellum2 past de verlichting aan op basis van uw voorkeuren en 
behoeften, zodat u het juiste licht krijgt op het juiste moment en op 
de juiste plaats. Wanneer deze voorkeuren veranderen, past u met 
Excellum2-software de verlichting aan, zonder ingrijpende werken. 
Deze strategieën maken uw verlichtingsinstallatie flexibel in tijd en 
ruimte: integreren met andere technologieën; evolueren met het 
gebouw; persoonlijke controle en scenariosetting.
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Excellum2
Systeemopbouw
ETAP heeft de systeemarchitectuur van Excellum2 zo eenvoudig mogelijk gehouden. De armaturen en componenten communiceren via een 
controller. Bediening en beheer van het systeem gebeurt via een intuïtieve, eenvoudig te bedienen interface.

CONTROLLER

De controller is de centrale, intelligente unit van 

Excellum2. De controller heeft 4 DALI-uitgangen die 

elk tot 64 adressen (armaturen, sensoren of andere 

componenten) individueel kunnen aansturen. Elke 

controller beheert dus tot 256 componenten. U kunt 

tot vijf controllers aan elkaar koppelen, wat Excellum2 

geschikt maakt voor middelgrote gebouwen met meer-

dere verdiepingen. Voor grote gebouwen kan een Head 

Unit worden toegevoegd zodat u tot 50 controllers 

kunt koppelen.

De controller heeft 4 DALI-uitgangen die elk tot 64 adressen kunnen aansturen. 
Voor grotere projecten kunt u tot vijf controllers aan elkaar koppelen.

Controller

DALI Bus

Netwerk

Drukknop met DALI-interface

Armatuur met DALI-ballast

DALI-sensor

Internetverbinding

Beheersoftware

Bediening via smartphone, 
tablet of pc
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Excellum2 

SYSTEMEN VOOR VERLICHTING EN NOODVERLICHTING

MOBIELE INTERFACE VOOR DE GEBRUIKER

De intuïtieve mobiele interface laat aan de gebruiker 

toe om de verlichting aan te passen naar eigen voor-

keur en behoefte. Dat kan de eigen werkplek zijn, maar 

ook vergaderzalen, gemeenschappelijke ruimtes, enz. 

De gebruiker kan de verlichting in- en uitschakelen, 

dimmen, of vooraf ingestelde scenario’s oproepen. 

De bediening gebeurt met smartphone, tablet of pc.

BEHEERSOFTWARE

Voor gebouwbeheerders is er een grafische interface in 

3D, gebaseerd op de plannen van het gebouw. U kan 

gemakkelijk doorheen het gebouw en de verschillende 

ruimtes navigeren om Excellum2 naar uw voorkeur in 

te stellen en aan te passen. U kan u ook de kalender 

instellen en aanpassen, scenario’s definiëren … 

Excellum2 heeft ook uitgebreide rapporteringsfunc-

ties, onder meer over het energieverbruik en eventuele 

defecten.

De interface in 3D is gebaseerd op de plannen van het gebouw.  
U kan gemakkelijk doorheen de verschillende ruimtes navigeren om de 
instellingen aan te passen.

Raadpleeg onze website
www.etaplighting.com/Excellum2
of gebruik de QR-code.
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ESM 

SYSTEMEN VOOR VERLICHTING EN NOODVERLICHTING

De ETAP Safety Manager (kortweg ESM) is een centraal controle- en 
besturingssysteem dat u helpt uw noodverlichting te bewaken, te 
sturen en te onderhouden.

Elk armatuur dat op uw ESM-netwerk aangesloten is, krijgt een unieke 
code: ESM kan ze dus héél eenvoudig individueel identificeren en 
automatisch rapporteren of elk armatuur correct functioneert. 
U kiest ofwel voor een bedraad, ofwel voor een draadloos netwerk, 
of voor een combinatie van de twee. Met ESM beheert u niet alleen 
uw autonome en centraal noodnet armaturen voor noodverlichting, 
maar ook noodunits en ledmodules die u inbouwt in uw 
verlichtingsarmaturen.

Sluit uw ESM-netwerk aan op het internet, om altijd en overal volledig 
toegang te krijgen waar u ook bent.
ESM biedt enkel voordelen en geeft toegevoegde waarde aan uw 
noodverlichting
• U kiest voor extra veiligheid
•  U wint tijd en geld door uw noodverlichting efficiënt te beheren, 

altijd en overal (volgens de Europese norm EN50172)
•  U kunt er alle kanten mee uit: een veelzijdige oplossing voor elke 

gebouwen- of systeemconfiguratie
• ESM is een gebruiksvriendelijk systeem.
• ESM groeit flexibel met u mee.
•  U bent in goed gezelschap: ESM bewijst al jaren zijn kwaliteit en 

stabiliteit bij honderden ondernemingen in heel Europa.

Uw noodverlichting onder controle: altijd, overal
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Systeemopbouw

 Internet
 ESM-netwerk
 Centraal noodnet
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ESM 

SYSTEMEN VOOR VERLICHTING EN NOODVERLICHTING

ARMATUUR - MELDINGEN 
• Armatuurfouten: lamp, batterij, elektronica 
• Netwerkproblemen: communicatie- of radiocommunicatieprobleem 
• Armatuur: identificatiegegevens 

SOFTWARE - COMMANDO’S (INDIVIDUEEL / PER GROEP) 
• Schakelen van de permanente lamp (manueel/periodiek automatisch) 
• Instellen van het testmoment 
• Manueel testen 
• Zoekfunctie 
• In- of uitschakelen van de rusttoestand (enkel voor bedraad) 

SOFTWARE - OVERZICHT 
•  Systeemstatus:  

- werkingstoestand (waak/test/rust/nood)  
- lampstatus, testinstellingen (moment/cyclus)  
- lampbranduren (enkel autonome armaturen)  
- batterijautonomie (uitgezonderd verlichtingsarmaturen met noodunit en EBS-   
systemen) 

• Foutmeldingen: lamp, batterij, elektronica, netwerkcommunicatiestoring 
•  Onderhoud: takenlijst met locatie op plan of foto en informatie van armatuur, lamp 

en batterij 
• Statistieken: statusrapport, historiek 
•  Systeemrapporten: installatierapport, testinstellingen, statusrapport, 

herstellingsopdrachten (volgens EN 50172) 

SYSTEEM - EXTERNE VERBINDINGEN 
• Automatische export van statusinformatie (ASCII) 
• Alarmmeldingen met potentiaalvrij contactmodule 
• Automatische foutenmelding via e-mail 
• Toegang via een pc met internet- of netwerkverbinding

ESM Systeemfuncties

Raadpleeg onze website
www.etaplighting.com/ESM
of gebruik de QR-code.
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EBS 

SYSTEMEN VOOR VERLICHTING EN NOODVERLICHTING

Hét antwoord voor uw noodverlichting

In sommige situaties is een centrale voeding van 
noodverlichtingsarmaturen aangewezen. Denk maar aan 
omgevingen waar de armaturen moeilijk bereikbaar zijn voor het 
vervangen van batterijen of omgevingen waar hogere lichtniveaus 
nodig zijn. Maar ook in gebouwen waarin de vluchtweg- en 
antipaniekverlichting volledig geïntegreerd is in de algemene 
verlichting, gebouwen waarvan de ontruiming veel tijd vraagt en een 
lange autonomie wenselijk is of in omgevingen met sterk wisselende 
omgevingstemperatuur. 

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.
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EBS

PRODUCTOVERZICHT CENTRALE BATTERIJSYSTEMEN

EBS Superior Compact

Beschikbaarheid standaard

Maximaal vermogen 350VA / 1u ; 350VA / 3u ; 250VA / 8u 

Aantal stroomkringen 4

Noodspanning 230V AC

Substation kan substation zijn

Plaatsing batterijen in kast of in uitbreidingskast

Stroomkringcontrole standaard

Armatuurcontrole optioneel

Schakelen stroomkringen programmeerbaar

FLEX-technologie optioneel

ETAP Safety Manager koppelbaar optioneel

Web interface standaard

Plaatsvervangende stroombron batterijen

Batterijset 2 x 12V / 4 x 12V

IP IP22

Afmetingen (in mm) 610/880/1420 x 410 x 205

Materiaal behuizing gelakt plaatstaal / geborsteld aluminium
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EBS

SYSTEMEN VOOR VERLICHTING EN NOODVERLICHTING

EBS Static EBS Superior

Beschikbaarheid op aanvraag op aanvraag

Maximaal vermogen onbegrensd onbegrensd

Aantal stroomkringen onbegrensd onbegrensd

Noodspanning 24V / 216V DC 230V AC / 216V DC

Substation mogelijk mogelijk

Plaatsing batterijen nabij sturingseenheid onafhankelijk van sturingseenheid

Stroomkringcontrole standaard standaard

Armatuurcontrole optioneel optioneel

Schakelen stroomkringen voorbedraad programmeerbaar

FLEX-technologie - optioneel

ETAP Safety Manager koppelbaar - optioneel

Web interface - standaard

Plaatsvervangende stroombron batterijen batterijen / noodstroomaggregaat / 2de net

Batterijset 18 x 12V 18 x 12V

IP IP20 IP20

Afmetingen (in mm) Projectafhankelijk Projectafhankelijk

Materiaal behuizing gelakt plaatstaal gelakt plaatstaal

Raadpleeg onze website
www.etaplighting.com/EBS
of gebruik de QR-code.
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PLANNEN

BEHEREN REALISEREN

PLANNEN

BEHEREN REALISEREN

ARMATUREN

PLANNEN

Type Omschrijving

Advies Verlichting De vertegenwoordigers van ETAP zijn in de eerste plaats adviseurs 
en perfect opgeleide verlichtingsspecialisten. Ze overlopen met u 
uw wensen en behoeften en op basis daarvan werken ze met onze 
studiedienst een verlichtingsontwerp uit dat aan uw verwachtingen 
beantwoordt. Uiteraard voldoen al onze verlichtingsstudies aan 
norm EN12464-1.

Noodverlichting Een betrouwbaar veiligheidsplan, conform norm EN1838, is voor elk 
gebouw van levensbelang. Samen met u kunnen ETAP-specialisten 
zo’n plan voor noodverlichting opstellen voor uw gebouw, conform 
de geldende normen en brandweervoorschriften. Uw plan omvat: 
vluchtwegen, een berekening van de aantallen die u nodig hebt, alles 
ingetekend in AutoCAD op uw bouwplannen.

BEHEREN

Type Omschrijving

Inventarisatie Verlichting en 
noodverlichting

ETAP kan de huidige toestand van uw verlichtingsinstallatie 
inventariseren. Per armatuur worden verschillende kenmerken 
genoteerd (locatie, status,…). Nadien worden de gegevens op de 
plannen aangeduid en stelt ETAP een rapport op met de status van 
de installatie en een uitgebreid advies, gebaseerd op de geldende 
regelgevingen.

Onderhoud en 
reiniging

Verlichting en 
noodverlichting

Op aanvraag en desgewenst in overleg met uw huisinstallateur kan 
ETAP een op maat gemaakt periodiek onderhoud voor uw installatie 
aanbieden. Hierbij worden alle functionele delen van de installatie 
volgens geldende normen geïnspecteerd en onderhouden.

Herstelling Verlichting en 
noodverlichting

Gaat er – ondanks alle goede zorgen – toch iets mis met de 
armaturen? ETAP verhelpt het binnen de kortst mogelijke termijn. 
Daarvoor zorgt onze eigen gespecialiseerde hersteldienst.

SERVICES

PLANNEN

BEHEREN REALISEREN

ETAP biedt een ruim aanbod van diensten: implementatie, configuratie, in-
dienststelling, onderhoud… Zo zorgen we ervoor dat uw installatie steeds 
optimaal functioneert – ook na oplevering. 
De afdeling Services van ETAP is VCA gecertificeerd. VCA staat voor 'Veiligheid, 
gezondheid en milieu Checklist Aannemers' en het is een garantie dat alle 
werken, die ETAP bij u uitvoert, in alle veiligheid worden verricht. Via regelma-
tige bijscholingen houden onze medewerkers hun kennis up-to-date.

Al onze serviceopdrachten worden eveneens uitgevoerd aan de hand van de 
geldende normen en wetgeving. Zo weet de klant zeker dat hij in orde is met 
de voorschriften.
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SERVICES SERVICES

SYSTEMEN

PLANNEN

Type Omschrijving

Behoeftestudie De installatie van lichtregeling begint met een grondige behoeftestudie, op 
basis van gesprekken met de klant, studie van de plannen of doorlichting 
van het gebouw. ETAP toetst de verschillende strategieën van flexibiliteit en 
energiebesparing aan zowel de kenmerken van het gebouw als aan de behoeften 
van klant. ETAP adviseert de klant van bij de opstart van het project met kennis van 
zaken en overloopt alle mogelijkheden van lichtregeling. Alleen op die manier zal 
het resultaat de verwachtingen blijvend inlossen.

Concept Op basis van de behoeftestudie definieert een conceptstudie de lichtregeling in de 
verschillende delen van het gebouw. Deze studie is de basis voor een budgetraming 
en verdere uitwerking van het plan.

Uitwerking Het concept wordt verfijnd tot een uitgewerkt voorstel. Hierbij horen een 
gedetailleerd plan met de exacte positie van armaturen, sensoren en andere 
componenten. Daarnaast ontvangt de klant een technisch overzicht van 
het systeem en een meer beschrijvende uitleg over het idee achter het 
lichtregelsysteem en de toegepaste strategieën. Ten slotte hoort hierbij ook een 
stuklijst met de exacte aantallen en types van materiaal en een gedetailleerde 
kostenraming.

REALISEREN

Type Omschrijving

Uitvoering Ook bij de installatie van lichtregeling is begeleiding van ETAP mogelijk. De 
installateur wordt grondig gebrieft In de meeste gevallen is het aangewezen 
om nog voor de inwerkingstelling de nodige tests uit te voeren om fouten of 
onregelmatigheden tijdig op te sporen en te corrigeren. 
Na uitvoering bezorgt de installateur de exacte plannen en een gedetailleerd 
infoblad aan de klant, omdat die kunnen afwijken van de oorspronkelijke plannen 
en de stuklijst.

PLANNEN

BEHEREN REALISEREN

PLANNEN

BEHEREN REALISEREN
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Type Omschrijving

Inbedrijfstelling Afhankelijk van de complexiteit van het project begeleidt ETAP ook de 
inwerkingstelling van het lichtregelsysteem. Sommige instellingen zijn niet 
gepreconfigureerd en moeten ter plaatse worden geregeld.

ESM
ETAP Safety Manager

Om een efficiënte en vlotte installatie te verzekeren, wordt 
de installateur de nodige informatie aangeboden vóór 
installatie. Vervolgens zorgt een technicus van ETAP ter 
plaatse voor het in bedrijf stellen van het ESM-systeem en 
biedt hij de eindgebruiker een opleiding.

Deze service is exclusief de ESM-software en hardware, de 
installatie en de bekabeling van de ESM-installatie.

EBS
ETAP Battery System

De inbedrijfstelling omvat de configuratie van het volledige 
EBS-systeem (schakeleenheden, testscenario’s,…), het 
instellen van de EBS-controlesoftware en/of aansluiting op 
het ESM-systeem.

Deze service is exclusief het plaatsen en aansluiten van het 
EBS-systeem zelf.

PLANNEN

BEHEREN REALISEREN

SERVICES
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BEHEREN

Type Omschrijving

Opleiding ETAP maakt de facility manager, de gebouwbeheerder of de technici die 
verantwoordelijk zijn voor de verlichting vertrouwd met de werking van het 
lichtregelsysteem. Wanneer de klant dit wenst, kan de gebouwbeheerder opgeleid 
worden om zelf aanpassingen te doen in het lichtregelsysteem. 

Diensten Gebouwbeheerders of facility managers hebben niet altijd de technische kennis of 
de tijd om het lichtregelsysteem te beheren en te onderhouden. ETAP biedt daarom 
een onderhoudscontract aan. De klant is er zo zeker van dat hij bij elke storing of 
onregelmatigheid geholpen wordt, zodat het systeem optimaal blijft functioneren.
Een uitgebreid dienstencontract kan bestaan uit een regelmatige audit van het 
systeem en een rapportering en analyse van de werken en van de gerealiseerde 
besparingen.

Onderhoud EBS
ETAP Battery System

Een jaarlijks onderhoud in overeenstemming met de eisen 
van de norm EN50172. Dit omvat onder meer de controle 
van de batterijen, schakel- en ontlaadstroom, volledige of 
gedeeltelijke simulaties van de noodwerking en controle 
van het ventilatiesysteem.

Ondersteuning  
en back-up

ESM
ETAP Safety Manager

Tijdens de kantooruren wordt voor ETAP Safety Manager 
telefonische ondersteuning geboden. Vragen of problemen 
kunnen snel opgelost worden aangezien ETAP beschikt 
over een kopie van de ESM-database van de klant. Indien 
er zich een probleem voordoet met de hardware of 
software, kan ze opnieuw worden geladen.

PLANNEN

BEHEREN REALISEREN

SERVICES SERVICES
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L IGHT AS A SERVICE
GEEF UW VERLICHTING UIT HANDEN.

WAT IS LAAS?
LAAS, dat is de afkorting van ‘Light As A Service’. U verzekert zich van een kwalitatieve verlichting 

voor een vastgelegde periode en u betaalt daarvoor een vooraf afgesproken vergoeding. ETAP 

blijft gedurende deze periode verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verlichting. 

Na afloop kunt u een verbintenis aangaan voor een volgende periode. Liever niet? Dan komen de 

verlichtingsarmaturen weer naar ETAP.

WAAROM KIEZEN VOOR LAAS?
LAAS is een totale dienstverlening. ETAP staat in voor het ontwerp van de verlichtingsinstallatie, 

de financiering, de installatie en het onderhoud gedurende de volledige contractduur. U hoeft zich 

dus geen zorgen te maken over de investering of toekomstige onderhoudskosten - u weet perfect 

wat de jaarlijkse kost voor uw verlichting zal zijn. Een nieuwe verlichtingsinstallatie gaat bovendien 

gepaard met een forse daling in energieverbruik. Meestal zal deze besparing opwegen tegen de 

vaste vergoeding voor de verlichting. LAAS is de ideale weg naar circulair gebruik. Het product blijft 

immers eigendom van ETAP. En we beschikken over de kennis, de middelen en de marktkanalen om 

het product een tweede, derde etc. leven te geven.

WAAROM KIEZEN VOOR ETAP?
ETAP heeft als verlichtingsspecialist een jarenlange traditie in hoge lichtkwaliteit, laag 

energieverbruik en hoge betrouwbaarheid. Dankzij hoogkwalitatieve leds en een uitgekiend 

elektrisch, thermisch en optisch ontwerp staan ETAP verlichtingsarmaturen voor een hoge efficiëntie 

en een lange levensduur. Voor onze verlichtingsstudies vertrekken we vanuit een gedegen kennis 

van de verlichtingstoepassingen en de eigen producten. We staan garant voor de realisatie 

van de resultaten die u vooropstelde. Beheersystemen voor verlichting zitten eveneens in ons 

DNA verweven: onze systemen voor het beheer van noodverlichting en verlichting hebben hun 

deugdelijkheid bewezen. ETAP is met LAAS gestart in België. Vraag bij uw ETAP raadgever na of LAAS 

in uw land beschikbaar is.

Hoe verloopt een LAAS-project?

Uw eisen en wensen worden vertaald naar een volledig 

verlichtingsontwerp.

Op basis van het vooropgesteld aantal branduren stellen we een 

contractduur voor en sluiten we samen een LAAS-overeenkomst af.

Wij zorgen voor de installatie en de indienststelling van de volle-

dige installatie.

Na oplevering komen we één keer per jaar langs voor onderhoud. 

We bespreken samen het resultaat en indien nodig stellen we ver-

beteringen voor. Ondervindt u ergens problemen? Dan staan wij 

uiteraard klaar om u verder te helpen.

Na afloop van het contract bieden we volgende mogelijkheden:

• Verlenging van het contract. ETAP zal een aantal kritische 

componenten preventief vervangen.

• Verwijdering van de armaturen. ETAP engageert zich om de 

armaturen een nieuwe bestemming te geven in het kader van 

circulaire economie.

1

2

3

4

5

STUDIE CONTRACT INSTALLATIE ONDERHOUD EINDE CONTRACT VERWIJDERING

VERLENGING
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Constructienormen en -richtlijnen

EUROPESE NORMEN
Alle ETAP-armaturen zijn gebouwd volgens de normen EN 60598-1 en 
EN 60598-2 over elektrische veiligheid.
Het ENEC-keurmerk, toegekend door onafhankelijke keuringsinstanties 
(DEKRA, VDE, SGS CEBEC, LCIE, etc.) en dat in het bijzonder is 
gebaseerd op de resultaten van de IEC CTF3 erkende ETAP-laboratoria, 
garandeert conformiteit met deze normen en geldt voor vele landen 
van de Europese Unie. In deze catalogus is bij elke reeks aangegeven 
of het ENEC-keurmerk van toepassing is. De interne bedrading van 
de armaturen is halogeenvrij en met geringe ontwikkeling van rook, 
volgens Europese richtlijn EN50525-3-41.

EUROPESE RICHTLIJNEN
De CE-markering geeft aan dat de ETAP-armaturen
• conform de laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU)
•  de richtlijn in verband met elektromagnetische compatibiliteit 

(2014/30/EU)
•  de richtlijn in verband met Radioapparatuur (2014/53/EU)
•  de eisen in verband met afgedankte elektrische en elektronische 

apparatuur (AEEA, 2002/96/EEG)
•  de eisen omtrent het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in 

elektrische en elektronische apparatuur (ROHS, 2011/65/EC)
•  de eisen omtrent energiegerelateerde producten (ERP – EC 

1194/2012, EG 245/2009 en EG 347/2010) zijn

Daarnaast zijn er producten beschikbaar die voldoen aan de eisen 
opgelegd door:
•  de ATEX-richtlijn (2014/34/EU) voor toepassing in explosiegevaarlijke 

omgevingen
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Europese Toepassingsnorm EN12464-1

De belangrijkste toepassingsnorm is de Europese norm EN12464-1. Deze norm behandelt de diverse kwaliteitsaspecten 
van een verlichtingsinstallatie voor indoor werkplekken en hun directe omgeving:

DEFINITIE WERKPLEK EN OMGEVING
De norm maakt onderscheid tussen het werkvlak (de taak) en de omgeving. Er zijn verschillende manieren in 
beschreven om uw werkplek te definiëren. Voor verschillende zientaken en voor de volledige gebruiksduur van de 
verlichtingsinstallatie bepaalt de norm de minimum te handhaven verlichtingssterkte Em op het werkvlak met een 
minimum gelijkmatigheid.

BIJKOMENDE VERLICHTINGSSTERKTE EISEN
Om ervoor te zorgen dat de beleving van de ruimte niet te donker is, legt de norm ook minimum verlichtingssterktes op 
voor de wanden (50-75lx), voor plafonds (30-50lx), en wanneer van toepassing voor objecten en gezichtsherkenning een 
cylindrische verlichtingssterkte van 50-150lx.
Als de visuele vereisten hoger zijn dan normaal kan het ook nodig zijn om de verlichtingssterkte EM te verhogen. Enkele 
voorbeelden (kritisch visueel werk, de taak wordt langdurig uitgevoerd, de visuele capaciteit van de werknemer is lager 
dan gemiddeld.)

LUMINANTIEBEHEERSING BIJ BEELDSCHERMEN
Ook op de moderne beeldschermen kan de verlichting storen. Daarom bevat de norm eisen voor beheersing van 
gemiddelde luminanties. Voor normale werkplekken is er een limiet van 1000 cd/m2 tot 3000 cd/m2, afhankelijk van 
de situatie en het beeldscherm. Deze limiet geldt voor hoeken vanaf 65° rondom rond. Voor kritisch beeldschermwerk, 
(bv. wanneer tekeningen kleine details vertonen), of variabele schermhelling zijn limieten op hoeken kleiner dan 65° 
(bijvoorbeeld 55°) te overwegen.

DIRECTE VERBLINDING
De norm schrijft twee maatregelen voor om directe verblinding te beperken. Er wordt een minimale afschermingshoek 
in alle richtingen voorgeschreven, afhankelijk van de lampluminantie. Bijkomend wordt voor elke zientaak een maximum 
Unified Glare Rating (UGR) voorgeschreven. De UGR is een benaderend model dat de kans op verblinding uitdrukt; de 
normwaarden gaan van UGR 16 tot UGR 28. De referentie UGR-categorie staat voor elke armatuur op de website vermeld.

KLEURWEERGAVE
Voor de kleurweergave-index, Ra stelt de norm minimum eisen in functie van de taak. Hoe hoger het getal, hoe beter de 
kleurweergave. De lampkeuze is hiervoor bepalend. In ruimten waar mensen lange tijd verblijven, zijn lampen nodig met 
een Ra van ten minste 80.

FLICKER
Verlichtingssystemen moeten ontworpen worden om flicker en stroboscopische effecten te vermijden.

ENERGY EFFICIENCY
De Norm vermeldt uitdrukkelijk dat ook het energieverbruik een rol speelt bij het uitwerken van een verlichtingsoplossing: 
er moet voldaan worden aan de toepassingsvereisten, zonder energie te verspillen. Toch mag de kwaliteit van de 
verlichtingsoplossing niet lijden onder de drang naar energiebesparing. Zo is het gebruik van controlesystemen een 
uitgelezen manier om verlichtingscomfort en energiezuinigheid met elkaar te verzoenen.

NIET BEELDVORMENDE EFFECTEN VAN LICHT OP DE MENS
Licht is belangrijk voor de gezondheid en welbevinden van mensen. Licht beïnvloedt de gemoedstoestand en mentale 
alertheid van mensen. Verder kan het ook het circadiaans ritme beïnvloeden. Deze invloed is afhankelijk van de 
hoeveelheid licht, tijdstip van blootstelling aan licht, spectrale verdeling van het licht, de tijdsduur van de blootstelling en 
individuele parameters zoals circadiaans fase en licht geschiedenis. Belangrijk is om een dag nacht ritme te creëren, maar 
dit is natuurlijk zeer persoonsgebonden en niet alleen afhankelijk van het licht op de werkplek.
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Onderbouwde Behoudfactor

BEHOUDFACTOR VAN LEDPRODUCTEN

BEHOUDFACTOR

= factor waardoor men vervuiling, veroudering en lichtafname van lichtbronnen in rekening brengt bij lichtberekeningen.

De behoudfactor wordt berekend aan de hand van vier parameters (volgens CIE97 publicatie voor binnenverlichting)

MF= LLMF * LSF * LMF * RMF

• LLMF: lamp lumen behoudfactor (Lamp Lumen Maintenance Factor)

• LSF: lamp overlevingsfactor (Lamp Survival Factor)

• LMF: behoudfactor armatuur (Luminaire Maintenance Factor)

• RMF: behoudfactor ruimte (Room Maintenance Factor)

1. Indicatieve behoudfactoren

Voor het berekenen van de indicatieve 
behoudfactoren houden we rekening met 
volgende gegevens:

• LLMF = laagste waarden per productreeks 
(zie overzicht)

• LSF = 1. We houden rekening met een 
onmiddellijke vervanging van de armatuur 
(=spot replacement). Dit wil zeggen dat bij 
een armatuuruitval (ten gevolge van een 
driveruitval of een defect) het defecte arma-
tuur wordt vervangen.

• LMF = 0.95 voor schone kantooromge-
vingen; 0.89 voor normale industriële 
omgevingen

• RMF = 0.94 voor schone kantooromgevingen 
(reflectiefactor 70/50/20) of 0.95 voor nor-
male industriële omgevingen (reflectiefactor 
50/30/20), mits driejaarlijkse reiniging. 
Volgens CIE 97 publicatie voor binnenver-
lichting.

Voor de LMF en RMF-waarden publiceren we 
typische waarden van een welbepaalde ruimte. 
Exacte waarden, die rekening houden met 
verschillende graden van stofpollutie, verschil-
lende schoonmaakintervallen of reflectiefac-
toren kunnen in de norm CIE97 geraadpleegd 
worden.

Alle gegevens zijn berekend voor omgevings-
temperatuur Tq = 25°C.

Overzicht laagste LLMF per productreeks en indicatieve behoudfactoren voor 
een gebruiksperiode van 50.000 uur

LLMF MF

Type armatuur 50.000 u Toepassing 50.000 u

D1 95% Kantoor 85%

D2 95% Kantoor 85%

D3 95% Kantoor 85%

D4 98% Kantoor 88%

D9 95% Kantoor 85%

E2 96% Industrie 81%

E4 95% Industrie 80%

E5 DUAL•LENS™ 94% Industrie 79%

E5 Multilens 84% Industrie 71%

E6 89% Industrie 75%

E7 97% Industrie 82%

E8 92% Industrie 78%

FLARE 95% Kantoor 85%

LEY 2019 Q3 Kantoor 2019 Q3

R3 98% Kantoor 88%

R7 98% Kantoor 88%

R8 92% Kantoor 82%

U23 90% Kantoor 80%

U25 98% Kantoor 88%

U3 98% Kantoor 88%

U7 97% Kantoor 87%

US 92% Kantoor 82%

US3 96% Kantoor 86%

Bekijk de meest actuele versie van deze tabel 
op onze website www.etaplighting.com
> Downloads > Algemeen  
> Behoudfactoren van ledproducten
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2. Accurate behoudfactoren

Per productcode stelt ETAP gegevens ter beschikking om accurate behoudfactoren te berekenen, 
in functie van de vooropgestelde gebruikstermijn. Zo worden er geen overgedimensioneerde 
verlichtingsstudies aangeboden en heeft men de zekerheid dat een installatie tot op de gevraagde 
gebruikstermijn blijft voldoen aan de vooropgestelde lichtniveaus.

• Per product kan u de LLMF voor verschillende gebruikstermijnen raadplegen op de  
website. 

• Ook voor accurate studies houden we rekening met LSF = 1 (spot replacement) omdat we 
er van uit gaan dat bij een defect de armaturen onmiddellijk vervangen worden. 

• Per product én voor welbepaalde gebruikstermijn publiceren we Cx-waarden die het ver-
wachte uitvalspercentage aangeven. Met deze Cx-waarden kan u eventuele onderhoud van 
de installatie inplannen.

Bij een installatie van 100 armaturen zullen er na 10.000 branduren 2 armaturen vervangen moeten 
worden. Na 50.000 branduren kunnen er mogelijks 10 armaturen defect zijn.

De Cx-waarden zijn gebaseerd op de uitval van drivers. Motivatie over deze aanname is terug te  
vinden op de Lighting Europe Guide. (www.lightingeurope.org)

U712R1/LEDN2430D, LLMF en Cx per gebruikstermijn

Tijd (khrs) LLMF (%) Cx (%)

10 100 2

20 99 4

30 99 6

40 98 8

50 98 10

60 98 12
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NOODVERLICHTING

B: Standby ver l icht ing
NL: Vervangingsver l icht ing

B: Vei l igheidsver l icht ing
NL: Nood-evacuatiever l icht ing

Antipaniekver l icht ing B: Evacuatiever l icht ing
NL: Vluchtroutever l icht ing

Ver l icht ing van werkplekken  
met verhoogd r is ico

Vluchtwegver l icht ing B: Vei l igheids l ichts ignaler ing
NL: Vluchtwegaanduiding

Wanneer en hoe noodverlichting toegepast moet worden, is bij wet geregeld. Bovendien gelden voor 
de technische uitvoering tal van normen en regels.

EUROPESE TOEPASSINGSNORM EN 1838
De Europese norm EN 1838 (Verlichtingstoepassingen – Noodverlichting) omschrijft de 
lichttechnische eigenschappen waaraan noodverlichting dient te voldoen om deze taak naar behoren 
te kunnen vervullen. We vatten ze even voor u samen.

  VEILIGHEIDSVERLICHTING (B) - NOOD-EVACUATIEVERLICHTING (NL) 
Dit is de verlichting die aangaat zodra de normale kunstverlichting ophoudt te 
functioneren nadat de netspanning is weggevallen. Zo kunnen mensen veilig en zonder 
paniek hun werk beëindigen en geraken ze veilig uit een gebouw.  
In deze catalogus wordt ‘noodverlichting’ als overkoepelende term gebruikt.

  ANTIPANIEKVERLICHTING  
De antipaniekverlichting is nodig om een activiteit veilig te kunnen afsluiten, om zich 
te kunnen oriënteren, om obstakels tussen de werkplek en de vluchtweg te kunnen 
identificeren en omzeilen, en om zich veilig, ongehinderd en zonder paniek naar de 
vluchtweg te kunnen verplaatsen.

  EVACUATIEVERLICHTING (B) - VLUCHTROUTEVERLICHTING (NL)  
De evacuatieverlichting laat toe hindernissen en obstakels te herkennen en de 
vluchtwegen veilig te gebruiken. Zij omvat enerzijds de vluchtwegverlichting en anderzijds 
de signalering door middel van verlichte pictogrammen. 

  • Vluchtwegverlichting  
Veilig een gebouw ontruimen kan alleen als de hiervoor voorziene vluchtwegen efficiënt 
verlicht worden, ook aan de buitenzijde van een finale uitgang.

  • Veiligheidslichtsignalering (B) - Vluchtwegaanduiding (NL)  
Met behulp van signalering wordt de dichtstbijzijnde vluchtmogelijkheid aangegeven. 
Goede zichtbaarheid en snelle herkenning van de bewegwijzering van vluchtwegen zijn 
in nood situaties van levensbelang. Hiertoe werden in de ISO richtlijn ISO 7010 eenduidige 
pictogrammen vastgelegd die door hun universeel karakter bijdragen tot een vlotte en 
veilige evacuatie van het gebouw. Bovendien is door het gebruik van deze pictogrammen 
de vluchtweg in ieder gebouw op dezelfde manier te herkennen. De kleuren dienen 
conform ISO 3864 te zijn.  
In deze catalogus wordt ‘signalering’ als overkoepelende term gebruikt.

Normen noodverlichting
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  Intern verlichte signaleringen zijn op grotere afstand beter herkenbaar dan uitwendig 
verlichte signaleringen. De EN 1838 bevat een formule die de herkenningsafstand (d) bepaalt 
afhankelijk van de hoogte van het pictogram (h) en een constante waarde (z), waarbij: 

 z = 100 voor extern verlichte signalering
 z = 200 voor intern verlichte signalering
 d = z x h

  Voor signalering heeft ETAP een volledig gamma symbolen en pictogrammen conform de 
Europese richtlijnen. Ook voor informatieve pictogrammen heeft ETAP een uitgebreide reeks 
beelden, in een uniforme stijl, voor het aanduiden van voorzieningen zoals telefoon, lift, enz. 

  Ook gepersonaliseerde pictogrammen kunnen wij voor u ontwerpen, aansluitend op uw 
huisstijl of de stijl van uw gebouw zoals bv. voor kinderopvang of vergaderruimte.

  VERLICHTING VAN WERKPLEKKEN MET VERHOOGD RISICO  
De verlichting van werkplekken met verhoogd risico (10% van het normale vereiste 
niveau, nooit minder dan 15 lux) heeft tot doel de veiligheid te verzekeren op plaatsen 
waar een potentiëel gevaarlijke activiteit wordt verricht. Gevaarlijke werkplekken zijn bij-
voorbeeld plaatsen waar een hoge temperatuur heerst, waar schadelijke dampen vrijkomen, 
waar bewegende werktuigen staan of waar een hoge elektrische spanning gebruikt wordt.

  De EN 1838 omschijft ook de minimale gelijkmatigheid van de noodverlichting: anti-
paniek-verlichting (1/40), vluchtwegverlichting (1/40), verlichting van werkplekken met 
verhoogd risico (1/10) en signalering (1/10).
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EUROPESE TOEPASSINGSNORM EN 1838 IN BEELD
De tekening hieronder toont de vereiste minimale horizontale verlichtingssterkte op de vloer vol-
gens de plaats en functie in een gebouw. Naast vluchtwegen en (nood)uitgangen legt de EN 1838 
de nadruk op de volgende plaatsen waar een noodverlichtings armatuur geplaatst dient te worden:
• bij elke uitgang die bedoeld is voor gebruik in geval van nood
• nabij trappen zodat elke traptrede direct wordt aangelicht (*)
• nabij enig ander niveauverschil (*)
• voorgeschreven nooduitgangen en signalering
• bij elke richtingsverandering (*)
• bij elke kruising van gangen (*)
• aan de buitenkant van en in de nabijheid van elke uitgang naar buiten
• nabij elke EHBO-post
• nabij elk onderdeel van de brand bestrijdingsuitrusting en brandmelders.

(*)  Het K.B. 07.07.94 vereist op deze plaatsen een minimum verlichtingssterkte van 5 lux. (B)

EUROPESE NORM EN 50172
De Europese norm EN 50172 vereist onder meer een maandelijkse functietest en een jaarlijkse 
autonomietest van de noodverlichting, alsmede registratie van de controles en het onderhoud in 
een logboek. Met onze zelftestende armaturen en hun intelligente controle- en beheersysteem 
voor decentrale noodverlichting ETAP Safety Manager (ESM), loopt u in de pas met deze Europese 
norm.

FINALE NOODUITGANG
1 lux

VLUCHTWEGVERLICHTING
1 lux op de as 

RICHTINGSVERANDERING
1 lux

KRUISING
1 lux

WERKPLEKKEN MET VERHOOGD RISICO
10% van het normale vereiste niveau

min. 15 lux binnen 0,5 sec.

BUITENVERLICHTING VAN FINALE UITGANG
1 lux

ANTIPANIEKVERLICHTING
0,5 lux (B), 1 lux (NL)

UITGANG
1 lux

BRANDAPPARATUUR
5 lux op wand

NIVEAUVERSCHIL
1 lux

VLUCHTWEGVERLICHTING
1 lux op de as tot verzamelpunt

Normen noodverlichting
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INTERNATIONALE VOORSCHRIFTEN
EU directieven
89/654/EEC Richtlijn betreffende minimumvoor-

schriften inzake veiligheid en gezondheid 
voor arbeidsplaatsen 

92/58/EEC Richtlijn betreffende de minimumvoor-
schriften voor de veiligheids- en/of 
gezondheidssignalering op het werk 

2011/65/EU Richtlijn betreffende beperking van 
het gebruik van bepaalde gevaarlijke 
stoffen in elektrische en elektronische 
apparatuur 

2012/19/EU Richtlijn betreffende afgedankte elektri-
sche en elektronische apparatuur (AEEA)

2006/66/EG Richtlijn inzake batterijen en accu’s
2014/35/EU Richtlijn inzake het op de markt 

aanbieden van elektrisch materiaal 
bestemd voor gebruik binnen bepaalde 
spanningsgrenzen 

2014/30/EU Richtlijn inzake elektromagnetische 
compatibiliteit (herschikking) 

2014/53/EU Richtlijn inzake het op de markt aanbie-
den van radioapparatuur

VERWANTE EUROPESE EN NATIONALE NORMEN EN VOORSCHRIFTEN NOODVERLICHTING 
ETAP-armaturen voldoen aan de Europese en Nationale veiligheidsnormen en voorschriften.  
Meer zelfs: als specialist in noodverlichting werkt ETAP actief mee in werkgroepen rond deze normeringen.

Normen noodverlichting

IEC NORMEN
Veiligheid
IEC 60364-5-56 Laagspanningsinstallaties - Deel 5-56: 

Selectie en installatie van elektrische 
apparatuur - Veiligheidsdiensten

ISO NORMEN
ISO 3864-1 Grafische symbolen - Veiligheidskleuren 

en veiligheidstekens - Deel 1: Ontwerp-
principes voor veiligheidstekens en 
veiligheidsmarkeringen

ISO 3864-3 Grafische symbolen - Veiligheidskleuren 
en veiligheidstekens - Deel 3: Ontwerp-
principes voor grafische symbolen voor 
gebruik in veiligheidstekens

ISO 16069 Grafische symbolen - Veiligheidstekens - 
Geleidingssystemen voor de veiligheid

ISO 7010 Grafische symbolen - Veiligheidskleuren 
en veiligheidstekens - Geregistreerde 
veiligheidstekens

ISO 30061 Noodverlichting - Lichtbehoeften

NATIONALE NORMEN MET BIJKOMENDE TECHNISCHE 
EISEN TAV EU STELSEL
België
NBN C 71 100 Veiligheidsverlichting: Installatie en 

onderhoud
Nederland
NEN 1010 Veiligheidsvoorschriften voor laagspan-

ningsinstallaties
NEN 3011 Veiligheidskleuren en – tekens in de 

werkomgeving en openbare ruimtes
NEN 2443 Parkeren en stallen van personenauto’s 

op terreinen en in garages

NATIONALE VOORSCHRIFTEN MET BIJKOMENDE  
TECHNISCHE EISEN TAV EU STELSEL
België
TB 400.D.04 Typebestek 400 : Noodverlichting in 

gebouwen

EU NORMEN EN PROJECTEN
Veiligheid
EN 60 598-1 Verlichtingsarmaturen: part 1 - Algeme-

ne eisen en tests
EN 60 598-2.22 Verlichtingsarmaturen: deel 2.22 - 

Bijzondere eisen: armaturen voor 
noodverlichting

EN 61347-2-7 Toebehoren voor lampen - Deel 2-7 : 
Bijzondere eisen voor met gelijkspanning 
gevoede elektronische voorschakelappa-
raten voor noodverlichting

EN 62034 Automatische testsystemen voor nood-
verlichting op batterijen

EN 50171 Centrale voedingssystemen
EN 50172 Noodgevallen vluchtwegverlichting

EN 62493 Beoordeling van verlichtingsapparatuur 
met betrekking tot de menselijke bloot-
stelling aan elektromagnetische velden

EMC
EN 55015 + A1 Limieten en methoden voor het meten 

van radiostoringskarakteristieken van 
elektrische verlichting en soortgelijke 
apparatuur

EN 61000-3-2 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 
- Deel 3-2: Limieten - Limieten voor 
harmonische stroomemissies (ingangs-
stroom van de apparatuur ≤ 16 A / fase)

EN 61000-3-3 Elektromagnetische compatibiliteit 
(EMC) - Deel 3-3: Limieten - Beperking 
van spanningswisselingen, spannings-
schommelingen en flikkering in openbare 
laagspanningsvoedingssystemen, voor 
apparatuur met nominale stroom <= 
16 A / fase en niet onderworpen aan 
voorwaardelijke verbinding

EN 61547 Apparatuur voor algemene verlichtings-
doeleinden - EMC-immuniteitsvereisten

Lichttechnisch
EN 1838 Verlichtingsapplicaties: noodverlichting

EN 12464 Licht en verlichting - Werkplekverlichting 
- Deel 1: Werkplekken binnen

EN 13032-3 Meting en weergave van fotometrische 
gegevens van lampen en armaturen Deel 
3: Gegevensweergave voor noodverlich-
tingsarmaturen
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