ESKALED STRATO

STRATO S DECENTRAAL
Eskaled
Optimale veiligheid in zware omstandigheden: de ESKALED Strato verlichtingsarmaturen bieden probleemloze verlichting in
parkeergarages, industrie en buitenshuis.
24/7 veilig
De hoge lichtopbrengst van de ESKALED Strato armaturen zorgen voor veiligheid, niet alleen in noodsituaties maar altijd. De
Strato armaturen zijn slagvast, waterdicht én energiezuinig en zijn daarom een optimale keuze voor installaties die veel
branduren maken zoals in parkeergarages, zware industrie en de voedingsmiddelenindustrie.
Voordelen van de ESKALED STRATO
slagvaste kunststof behuizing
IP65 waterdicht

OOK TOEGEPAST
IN DEZE
SECTOREN

Eenvoudige montage, ook in bestaande situaties
Permanent en niet-permanent omschakelbaar
Isolatieklasse II (dubbel geïsoleerd)
Energiezuinige LED modules
tot 5x langere levensduur
3 afmetingen leverbaar
Neem definitief afscheid van TL verlichting
De ESKALED STRATO armaturen zijn verkrijgbaar in drie afmetingen die overeenkomen met de oude TL maten 18, 36 en 58
watt. Renovatie was nog nooit zo eenvoudig: de ESKALED STRATO armaturen kunnen zonder ingrijpende aanpassingen van
de bekabeling geinstalleerd worden. De hoogwaardige LED's evenaren met gemak de lichtopbrengst van uw TL buizen. De
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Eskaled Strato armaturen hebben een waterdichte kabel invoer aan beide uiteinden van het armatuur.
STRATO: slimme investering
Na installatie verdienen de Eskaled Strato armaturen zichzelf terug! Door het 25% lagere energieverbruik bespaart elk Strato
armatuur ca. 90kWh per jaar (bij continu gebruik). De 5x langere levensduur ten opzichte van TL geeft een nog grotere
besparing: waar een TL fluorescentiebuis na ca. 1,5 jaar vervangen moet worden gaan de hoogwaardige LED modules in de
Eskaled Strato armaturen tot wel 8 jaar mee.

SPECIFICATIES
Productgroep

Noodverlichting

Productfamilie

Eskaled

Artikelnummer

2878683

Lichtbron

LED

Waterbestendig

IP65

Functie

Permanent / Niet Permanent

Autonoom

60 min.

OPTIES
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ESKALED STRATO

STRATO S DECENTRAAL
Eskaled

MEER WETEN?
Wij kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt over jouw specifieke situatie. We vertellen je graag welke oplossing bij jouw
brandrisico het meest effectief is.
Bel gerust met onze specialisten: We know.
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