High power

Toepassing

High
power
Gespecialiseerd in
grote hoogtes en
lange afstanden

• Vluchtwegverlichting en -aanduiding
• Opbouw
• Plafond- en wandmontage

TL

14 W

IP64

60 m

05

Kenmerken
• Hoge lichtopbrengst
• Grote herkenningsafstand
• Stof- en spatwaterdicht

RAL
7074

High power

15 m

1 lux

De High power is geschikt voor
zowel vluchtwegverlichting als
-aanduiding.

De High power heeft een hoge
lichtopbrengst. Ruimtes tot 15 m
hoog kunnen worden voorzien van
1 lux op de vluchtweg.

Het extra grote pictogram (herkenningsafstand 60 m) is snel en
eenvoudig in de pictogramhouder
te schuiven.

De lichtkap is gemakkelijk te openen
en te sluiten met behulp van RVS-clips.

De onderbak is eenvoudig te monteren aan de wand of het plafond
met behulp van bevestigingsclips.

De onderbak is voorzien van het
plug-in montage systeem voor het
plaatsen van het binnenwerk.

Eenvoudig onderhoud door de
klemvingers van de reflectorplaat
naar elkaar toe te bewegen. Het
binnenwerk is uitneembaar.

De robuuste behuizing heeft
een beschermingsklasse van IP64:
stof- en spatwaterdichtheid
gegarandeerd!

De High power is uitgerust met
een pendelconstructie welke
pendelen met een kabel of ketting
mogelijk maakt.

Bestelinformatie
High power Vluchtwegverlichting
Type

Montage

Lichtbron

Artikelnr.

Decentraal gevoed (ATS)			
HP VA-1

Plafond

TL 14 W

391233

Decentraal gevoed (Famostar Monitor)			
HP VM-1

Plafond

TL 14 W

391235

High power Vluchtwegaanduiding en permanente verlichting
Type

Montage

Lichtbron

Artikelnr.

Decentraal gevoed (ATS)			

Famostar
profiel
Dé noodverlichtingspecialist

HP VPA-1

TL 14 W

391234

Decentraal gevoed (Famostar Monitor)			
HP VPM-1

Plafond en wand

TL 14 W

391236

Centraal gevoed			
HP V-230

Plafond en wand

TL 14 W

391237

HP V-230 com*

Plafond en wand

TL 14 W

391238

* Uitleesbaar door EBS Master

Instructies vluchtwegaanduiding High power
U heeft een pictogramhouder, inschuifpictogram en één van bovenstaande permanent
verlichte armaturen nodig om de High power tot vluchtwegaanduiding te maken.

+

Famostar ondersteunt u bij het
adviseren, ontwerpen, installeren,
onderhouden, beheren en handhaven
van noodverlichtingsinstallaties

Plafond en wand

+

High power Pictogrammen

in elk project. Meer dan vijftig jaar

Type

ervaring wordt gecombineerd met

Inlegpictogram, enkelzijdig			

Aanduiding		

Artikelnr.

een breed gamma aan kwalitatief

Picto HP beneden 1.0			

391340

hoogwaardige producten en

Picto HP rechts 1.1			

391341

Picto HP links 1.2			

391342

Picto HP uit 2.0			

391344

Picto HP special			

391347

diensten. Famostar biedt u op maat
gesneden oplossingen, gebaseerd
op huidige ontwikkelingen in
producten, technieken en kennis
over noodverlichting.
Kernbegrippen bij ons handelen zijn:
oplossingsgericht, creatief, praktisch,
dynamisch, kennisgedreven en betrokken.

High power Accessoires
Type			

Artikelnr.

HP Pictogramhouder			

391232

N.B. Zie www.famostar.nl voor accu’s, service artikelen en aanvullende informatie.

Postbus 43, 6880 AA Velp
Florijnweg 8, 6883 JP Velp

De gegeven informatie is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid samengesteld, echter

T (026) 3 846 846 I F (026) 3 846 888

aan mogelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend. Modelwijzigingen zijn

E info@famostar.nl I I www.famostar.nl

dan ook voorbehouden.
FS12.037

