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Dit document werd door ETAP met de grootste 
zorg samengesteld. De gegevens in deze 
publicatie zijn echter zonder verbintenis 
en kunnen wijzigen ingevolge technische 
evolutie. ETAP is niet aansprakelijk  voor 
schade, van welke aard ook, welke voort zou 
vloeien uit het gebruik van dit document.

Geïntegreerde ledmodule:
noodverlichting herleid tot de essentie

U kan ETAP’s ledmodule voor  
vluchtweg- en antipaniekverlichting 
naadloos integreren in elke armatuur. 
Deze bijzonder compacte module 
combineert discretie met uitzonderlijke 
prestaties en biedt een uitstekend 
alternatief voor de klassieke noodunit.

Alternatief voor noodstroomunit
Ledmodules voor noodverlichting bieden een 
uitstekend alternatief voor het gebruik van 
noodstroomunits, waarbij algemene verlichting 
wordt ingezet als noodverlichting:
 - Minder energieverbruik.
 - Optimale lichtverdeling en grote tussen - 

afstanden.
 - Milieuvriendelijke, energiezuinige NiMH-

batterijen, die tot dertien keer kleiner zijn dan 
in noodstroomunits.

 - Vijf jaar garantie, een verwachte levensduur 
tot tien jaar.

 - Geen nadelige invloed op de levensduur van 
de algemene verlichting.

Discrete integratie
De module heeft een diameter van amper 20 mm  
en is eenvoudig en onopvallend te integreren in 
elk type armatuur. De behuizing is transparant, 
het koellichaam geanodiseerd grijs.

Indrukwekkende prestaties
Ondanks zijn compacte afmetingen haalt de led-
module ongezien sterke prestaties. Zo zijn voor 
de vluchtwegversie tussenafstanden tot 18 m 
mogelijk, op een montagehoogte van 2,8 m.

De antipanieklens creëert een nagenoeg vier-
kante lichtverdeling, waardoor blinde vlekken 
worden voorkomen en de veiligheid verhoogt.

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

Voor de vluchtwegversie zijn tussenafstanden tot 18 meter mogelijk.De ledmodule is dé discrete oplossing in noodsituaties.
De antipanieklens creëert een nagenoeg 
vierkante lichtverdeling.


