
Leading forward.

Dynamische vluchtwegarmaturen

• Zuinige LED verlichting met een lange levensduur

• Een extra opale plaat zorgt voor verdwijneffect

• Eenvoudige inspectie en bereikbaarheid van de armaturen

Omschrijving

De dynamische vluchtwegaanduiding wordt gebruikt als richtingaangevend

armatuur in het middentunnelkanaal. Bij een calamiteit zal er een evacuatie

richting worden bepaald welke op dat moment het meest veilig is. Het

armatuur zal de afstand tot de vluchtdeur weergeven in de gewenste

loopinrichting. Tegelijkertijd zal in de tegenstelde richting een

verbodstekenen worden getoond.

Belangrijke voordelen

Zuinige LED verlichting met een lange levensduur

Een extra opale plaat zorgt ervoor dat de figuratie nagenoeg niet zichtbaar

is wanneer het armatuur richtingsafhankelijk wordt aangestuurd.

Hierdoor kan er tijdens calamiteiten geen verwarring ontstaan

Eenvoudige inspectie en bereikbaarheid van de armaturen

Elektrische eigenschappen

8 LED modules

Totaal geïnstalleerd vermogen 30,4 W waarvan 15,2 W geschakeld

Mechanische eigenschappen

Materiaal beeldplaat Polycarbonaat

Materiaal behuizing Aluminium

Kleurstelling RAL 9016 wit

Pontentiaalvereffening Aardpen aan achterzijde van het armatuur

Kwaliteit

Omgevingscondities -25°C tot +55°C

Technische levensduur frame 20 jaar

Technische levensduur LED bij tq = 25°C > 50.000 branduren
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Bel +31 (0)77 373 91 00

Kijk op www.agmi.nl  

AGMI Traffic & Lighting,

Steenweg 11b, 5932 AC Tegelen

Normen & richtlijnen

• VRC veiligheidsrichtlijnen deel C, versie 3.0 • Landelijke Tunnelstandaard v1.2

Onze certificaten

Technische wijzigingen, beschikbaarheid en drukfouten voorbehouden

http://www.agmi.nl/
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Standaard

RAL 9016 wit

Tweezijdig of enkelzijdige beeldplaat

Uitgaande en ingaande wartel mogelijk aan beide zijden

Externe junctiebox IP67, voorzien van twee stroomdrijvers en klemmen

Standaard

ART. 10006482 Midden tunnel vluchtarmatuur DZ 800 x 200 mm

ART. 10008625 Midden tunnel vluchtarmatuur DZ 950 x 200 mm met speakers

AGMI Traffic & Lighting, Steenweg 11b, 5932 AC Tegelen tel +31 (0)77 373 91 00 www.agmi.nl
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