Emergency lighting

EasyLED noodverlichting

EasyLED,

gun uzelf
een stijlvolle
noodverlichting!
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Men kan EasyLED omschrijven als stijlvol en discreet in elke omgeving,
maar toch de aandacht trekkend. Het is de nieuwe noodverlichting
met led-technologie die in kleine installaties gebruikt wordt, bv. in
residentiële woonwijken, in kleine gebouwen en in huizen.

EasyLED heeft een elegant en
compact design met een dikte
van 37 mm
In het kort
EasyLED,
de verleidelijke
stijlvolle
noodverlichting.

Met zijn geraffineerde elegantie en zijn compacte
afmetingen is deze noodverlichting een grote
innovatie in de ietwat sobere wereld van de
noodverlichtingstoestellen. Met slechts een dikte
van 37 mm en een inbouwdiepte van 29 mm is
EasyLED de ideale keuze voor kleine installaties
zoals; woningen, restaurants, winkels, kleine
gebouwen en kantoorgebouwen. EasyLED bezit
alle kenmerken van noodverlichtingstoestellen en
is ontworpen met de knowhow en de expertise
van Schneider Electric.

Alle voordelen van de ledtechnologie en een beperkt
onderhoud
Het grote voordeel van de led-technologie
die gebruikt wordt in EasyLED is de halvering
van het energieverbruik in vergelijking met de
conventionele noodverlichting. Bovendien moet
er door het gebruik van led-technologie geen

lampen meer vervangen worden. Het enige
onderhoud dat eventueel nodig zou kunnen zijn
is het reinigen van de optiek in het geval van
vervuiling. Met de testknop wordt de goede
werking van de noodverlichting en de batterij
gecontroleerd.

Een product voor huishoudelijk
gebruik
Wie heeft er nooit in het donker gestaan ten
gevolge van het uitschakelen van een zekering
om dan al tastend de weg naar zijn elektrische
verdeelkast te vinden? Met EasyLED kan
een lichtpad geïnstalleerd worden met lage
investerings- en onderhoudskost.
De geïntegreerde elektronica zorgt voor een zo
laag mogelijk energieverbruik.

Direct beschikbaar bij uw
leverancier
Alle noodzakelijke eigenschappen die EasyLED
onvervangbaar maken zijn erin geïntegreerd:
een lange levensduur, aantrekkelijke
esthetiek, betrouwbaarheid, lage kostprijs en
gebruiksvriendelijk. Ze zijn voorradig bij uw dealer.
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