
NOODVERLICHTING
NIEUW VAN EMILUX

Zie de website WWW.EMILUX.NL voor meer
informatie over het mooie productassortiment



JUPITER NV IP65

 

TOEPASSINGEN
Jupiter NV met vluchtwegaanduiding is een 
tijdloos noodverlichtingsarmatuur met een 
simpele vormgeving. Uitermate geschikt voor 
bedrijfsmatig gebruikte ruimtes. Te gebruiken 
als opbouw of met inbouwraam, voor semi 
opbouw, met opalen kap als onderbouw.

EIGENSCHAPPEN
Jupiter NV is IP65 geclassificeerd, voorzien van 
Autotest functie en instelbaar als continu/niet 
continu. De Jupiter NV wordt geleverd met de 4 
meest voorkomende vluchtweg aanduidingen 
in de vorm van stickers. Het armatuur kan 
gemonteerd worden aan de wand en ook aan 
het plafond. Jupiter NV is uitgevoerd met een 
sterke Lithium ijzersulfaat batterij.

Eerste keer laden; minimaal 36 uur
Continu/Niet continu
Autonomie; 3H

L: 375 mm L: 340 mm

B: 150 mm B: 105 mm

H: 33,8 mm H: 62 mm

Maatvoering Inbouw Maatvoering Opbouw

Artikelnummer Omschrijving Prijs
20002517 Nood armatuur IP65 1,7W 235lm Pictogramsticker (links-rechts, rechtuit en beneden) 98,00€            

Optie(s) Artikelnummer Meerprijs
Frame t.b.v. semi-inbouw 28,00€            
Kap opaal t.b.v. onderbouw 36,00€            
Vervangingsbatterij Accu LiFePO4 6,4V 1500mAh 20002520 32,00€            

20002518
20002519
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SATURNUS NV

L: 328 mm

D: 42,8 mm

H: 230 mm

Maatvoering

Artikelnummer Omschrijving Prijs
20002505 Nood incl. pictogramplaat pijl rechtuit, kleur wit 112,00€          
20002506 Nood incl. pictogramplaat pijl links, kleur wit 112,00€          
20002507 Nood incl. pictogramplaat pijl rechts, kleur wit 112,00€          
20002508 Nood incl. pictogramplaat pijl beneden, kleur wit 112,00€          
20002509 Nood incl. pictogramplaat pijl rechtuit, kleur zwart 124,00€          
20002510 Nood incl. pictogramplaat pijl links, kleur zwart 124,00€          
20002511 Nood incl. pictogramplaat pijl rechts, kleur zwart 124,00€          
20002512 Nood incl. pictogramplaat pijl beneden, kleur zwart 124,00€          

Optie(s) Artikelnummer Meerprijs
Pendelset 20002513 19,90€            
3F adapter 29,90€            
Sticker blanco wit tbv achterzijde Saturnus 20002515 8,00€              
Vervangingsbatterij Accu LiFePO4 3,2V 1500mAh 20002516 32,00€            

20002514

TOEPASSINGEN
Saturnus NV vluchtwegaanduiding is geschikt 
voor bijvoorbeeld winkels, kantoor en vele 
andere ruimten. Dit armatuur kan door zijn 
design zowel op de muur als tegen het plafond 
gemonteerd worden, doordat de 
pictogramplaat 180° kan roteren. Ook mogelijk 
om als optie te monteren aan 3-F Rail of als 
Pendel.

EIGENSCHAPPEN
Saturnus NV vluchtwegaanduiding wordt 
standaard geleverd met 1 pictogram, heeft een 
Autotest functie en een sterke Lithium 
ijzersulfaat batterij. Saturnus NV heeft een 
bereik van 30 meter.

Eerste keer laden; minimaal 36 uur
Autonomie; 3H. 
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MERCURIUS NV

Artikelnummer Omschrijving Prijs
20002521 Nood inbouwarmatuur met brede en corridor lens, 2W 290 lumen kleur Wit 112,00€          
20002522 Nood inbouwarmatuur met brede en corridor lens, 2W 290 lumen kleur Zwart 124,00€          

Optie(s) Artikelnummer Meerprijs
Opbouwset t.b.v. kleur Wit 20002523 12,00€            
Opbouwset t.b.v. kleur Zwart 20002524 16,00€            
Vervangingsbatterij Accu LiFePO4 6,4V 1500mAh 20002520 32,00€            

D: ø 112,5 mm D: ø 112,5 mm

H: 55,4 mm H: 61,5 mm

Maatvoering Inbouw Maatvoering Opbouw

TOEPASSINGEN
Mercurius NV vluchtwegverlichting is zeer 
geschikt voor bijvoorbeeld verkeersruimten, 
winkels, kantoren en vele andere ruimten. 
Gezien de geringe grootte zeer fraai in of aan 
het plafond. De Mercurius geeft alleen licht 
wanneer de stroom uitvalt.

EIGENSCHAPPEN
Mercurius NV vluchtwegverlichting is een 
decentraal armatuur met Autotest functie. Het 
armatuur is een All-in-One type, doordat de 
brede lens standaard gemonteerd is en de 
corridor lens (ovaal) los bijgeleverd wordt. 
Daarnaast is het mogelijk om de inbouwversie 
te voorzien van een opbouwbehuizing zodat 
het armatuur ook gebruikt kan worden voor 
opbouw. De Mercurius NV is uitgevoerd met 
een sterke Lithium ijzersulfaat batterij.

Eerste keer laden; minimaal 36 uur
Autonomie; 3H
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MARS NV 3-FASE

TOEPASSINGEN
Mars NV vluchtwegverlichting ten behoeve van 
een 3-F rail, zorgt voor een simpele methode 
voor het aanbrengen van vluchtwegverlichting 
voor ruimten die voorzien zijn van 3-Fase 
railsysteem.

EIGENSCHAPPEN
Mars NV vluchtwegverlichting met Autotest 
functie kan direct op een 3-Fase rail 
gemonteerd worden. Mars is instelbaar voor 
continu en niet continu vluchtwegverlichting 
d.m.v. een knop aan de zijkant van het 
armatuur. Mars is uitgevoerd met een sterke 
Lithium ijzersulfaat batterij.

Eerste keer laden; minimaal 36 uur
Autonomie; 3H

TOEPASSINGEN
Mars NV vluchtwegverlichting ten behoeve van 
een 3-F rail, zorgt voor een simpele methode 
voor het aanbrengen van vluchtwegverlichting 
voor ruimten die voorzien zijn van 3-Fase 
railsysteem.

EIGENSCHAPPEN
Mars NV vluchtwegverlichting met Autotest 
functie kan direct op een 3-Fase rail 
gemonteerd worden. Mars is instelbaar voor 
continu en niet continu vluchtwegverlichting 
d.m.v. een knop aan de zijkant van het 
armatuur. Mars is uitgevoerd met een sterke 
Lithium ijzersulfaat batterij.

Eerste keer laden; minimaal 36 uur
Autonomie; 3H

L: 211,8 mm

B: 63 mm

H: 97,5 mm

Maatvoering

Artikelnummer Omschrijving Kleur Prijs
20002525 Noodverlichting t.b.v. 3F rail, 220 lumen, 1,5W Wit 196,00€          
20002526 Noodverlichting t.b.v. 3F rail, 220 lumen, 1,5W Zwart 196,00€          

Optie(s) Artikelnummer Meerprijs
Vervangingsbatterij Accu LiFePO4 6,4V 1500mAh 32,00€            20002520
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Autotest
De Emilux noodverlichtingsarmaturen worden standaard

geleverd met autotest functie. De status van het armatuur (en

batterij) wordt middels gekleurde LED's weergegeven op het

armatuur. Een duidelijke handleiding wordt bij het armatuur

bijgeleverd en is te downloaden op de site.

LiFePO4 batterij
Alle armaturen zijn uitgevoerd met een Lithium-ijzersulfaat
batterij, ook wel aangeduid als LiFePO4 of LFP. Veel fabrikanten

gebruiken Nikkel-cadmium, Li-ion of lithium batterijen. Waarom

zijn de LiFePO4 beter?

- lange levensduur
- veilig
- groot aantal laad- en ontlaad cycli

- bestand tegen hoge temperatuur

- aanzienlijk minder belastend voor het milieu

3 uur autonomie
In Nederland dient in de meeste situaties de nood- en

vluchtwegverlichting minimaal 1 uur te branden in de

noodstand. Wij hanteren standaard 3 uur!

3-fase railsysteem
Omdat er minder met verlaagde plafonds gewerkt wordt, is er

ook meer vraag naar armaturen op 3-fase rail. De

electrotechnische installatie voor de verlichting is dan

gemakkelijk te realiseren. Uiteraard mag hierbij de

noodverlichting niet vergeten worden. Vandaar dat wij

hier ook mooie oplossingen voor ontworpen hebben. De

armaturen passen op alle gangbare

railsystemen.

Zwart
Gezien de huidige vraag naar zwarte

armaturen, in de interieurs wordt

immers veel zwart toegepast,

hebben wij de meeste

noodverlichtingsarmaturen ook

leverbaar in het zwart.

De meeste overige armaturen van

Emilux zijn als optie leverbaar met

een noodunit. Deze geïntegreerde

noodverlichting kan estetisch een

mooie oplossing zijn voor uw

verlichtingsproject.

Zijn er bijzondere omstandig-
heden? Vraag het Emilux dan
gerust, vaak maken wij voor u
een passende oplossing.

COMPLEET ASSORTIMENT
Emilux heeft een uitgebreid assortiment met kwaliteitsarmturen voor de vluchtweg

aanduiding en noodverlichting. Er is gebruik gemaakt van de nieuwste en beste

technieken om zo een goed en betrouwbaar productpakket samen te stellen.

WWW.EMILUX.NL
info@emilux.nl

0570-592786

4 basisproducten met vele mogelijkheden:
- Jupiter, wand en plafond montage

- Saturnus, wand en plafond montage, pendel, 3-fase

- Mercurius. plafond in- en opbouw

- Mars, 3-fase rail


