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ansvarskyldigt för skada, av vilket slag det vara 
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Integrerad LED-modul:  
nödbelysning reducerad till sin essens

ETAP:s LED-modul för belysning av 
utrymningsvägar och öppna ytor 
kan integreras sömlöst i vilken 
armatur som helst. Denna synnerligen 
kompakta modul parar ihop diskretion 
med exceptionell prestanda och 
är ett utmärkt alternativ till 
det vanliga kraftaggregatet. 

Alternativ till kraftaggregat för 
nödbelysning
LED-moduler för nödbelysning är ett utmärkt 
alternativ till kraftaggregat för nödbelysning,  
där allmänbelysning används som nödbelysning:
 - Lägre energiförbrukning 
 - Optimal ljusfördelning och större mellanlig-

gande avstånd.
 - Miljövänliga, energisnåla NiMH-batterier, som 

är upp till 13 gånger så små som kraftaggre-
gat för nödbelysning.

 - Fem års garanti, förväntad livslängd på upp 
till tio år. 

 - Ingen negativ effekt på livslängden för 
allmänbelysningen.

Diskret integrering
Modulen har en diameter på bara 20 mm och 
kan lätt och diskret integreras i alla sorters 
armaturer. Färgen på modulen är dessutom 
diskret. Huset är genomskinligt, kylflänsen är 
anodiserad grå.

Imponerande prestanda
Trots den kompakta storleken fungerar denna 
nya generation fantastiskt bra. För exempelvis 
belysning av utrymningsvägar har de mel-
lanliggande avstånden ökat, upp till 18 m för 
en monteringshöjd på 2,8 m. Linsen för öppna 
ytor skapar en nästan kvadratisk ljusfördelning 
och förhindrar därmed döda vinklar och ökar 
säkerheten.

Pålitlighet
Modulen är utrustad med EST+ självtestsystem. 
Du kan välja autonoma versioner (med bat-
terier) eller ansluta modulen till det centrala 
ETAP-batterisystemet. Det går att ansluta 
till ESM (ETAP Safety Manager) centrala 
regleringssystem.

För belysning av utrymningsvägar har de mellanliggande 
avstånden ökat, upp till 18 m.

LED-modulen är den perfekta diskreta 
lösningen i nödsituationer.

Linsen för öppna ytor skapar en nästan 
kvadratisk ljusfördelning.


