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Altijd een veilig idee.

Cinema noodverlichting 
Series 2

Altijd een veilig idee.



Onopvallend aanwezig
De Cinema familie van Hertek valt nauwelijks op dankzij de 
minimale behuizing. De royale leesafstand en lichtspreiding maken 
ruime armatuurafstanden mogelijk, waardoor u minder armaturen 
hoeft toe te passen. Dit is tevens een economisch verantwoorde 
keuze. De Cinema armaturen zijn uitgevoerd in het zwart 
(RAL9005). Met de bijbehorende wandbeugels integreert u de 
behuizing naadloos in de uitstraling van het gebouw.

Altijd optimale vluchtrouteaanduiding
Door de Multiled Cinema tot 10% lichtintensiteit te dimmen, levert 
dit armatuur de minimaal vereiste lichtopbrengst en voldoet zij aan 
de (minimale) regelgeving. De dimfunctie van de Multiled Cinema 
voldoet aan EN 60598-2-22 en NEN-EN1838. Bij een calamiteit 
schakelt het armatuur automatisch over naar 100% lichtintensiteit, 
zodat de vluchtrouteaanduiding meer opvalt dan minimaal vereist is. 
Dit maakt het mogelijk voor bezoekers om het gebouw bij een 
calamiteit veilig en snel te verlaten.

Geen autotest
Er is niks vervelenders dan armaturen die tijdens een voorstelling 
zelfstandig hun autonomietest gaan uitvoeren. De Cinema 
armaturen zijn daarom standaard uitgerust zonder autotest. Bij de 
Evolux varianten voorzien van autotest schakelt u de functie 
eenvoudig uit door het omzetten van een dipswitch. Uiteraard kan 
er wel een manuele autotest worden uitgevoerd om de accustatus 
te controleren wanneer u dat wenst.

“Ik ben ervan overtuigd dat onze bezoekers in de theaterzaal 
minder afgeleid worden van de voorstelling doordat de 
vluchtrouteaanduiding wel zichtbaar, maar velen malen 
minder fel brand. En zeker met de toevoeging van het 
Powerlux armatuur hebben we niet alleen een situatie die 
voldoet aan de norm, maar ook een situatie waarbij ik ervan 
overtuigd ben dat we op veilige wijze onze bezoekers 
kunnen ontruimen wanneer nodig.”
Paul Heuts, Hoofd techniek Munttheater Weert

Noodverlichting is wettelijk verplicht. Uiteraard is het in gebouwen waar veel mensen samen komen erg belangrijk dat 
bij een calamiteit de ontruiming veilig en snel verloopt. De armaturen zijn speciaal ontwikkeld voor bioscopen, 
theaters en horecagelegenheden. Deze donkere onopvallende armaturen passen naadloos in het interieur en rekenen 
af met ongewenst strooilicht. Zo valt deze productfamilie in een donkere filmzaal niet op. De Cinema armaturen 
sluiten op architectonisch gebied daarom uitstekend aan bij de uitstraling van het gebouw.
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POWERLUX CINEMA
Wilt u zo min mogelijk armaturen, dan 
kiest u voor de Powerlux. De Powerlux 
Cinema is uitermate geschikt voor hoge 
plafonds. Met een royale lichtspreiding 
van 400 m2 geniet de Powerlux Cinema 
van een armatuurafstand van 30 bij 30 
meter. Long life power LED’s garanderen 
een zeer lange levensduur door hun 
efficiënte werking. Dit resulteert in een 
besparing op armaturen, installatie en 
onderhoud.

                   NOD760-2    € 605

SPOTLUX CINEMA
De Spotlux Cinema armaturen zijn 
betrouwbaar én efficiënt. De superieure 
lens- en LED-technologie maakt een 
armatuurafstand van maximaal 23 meter 
mogelijk. Dankzij de ‘one hand tool’ 
monteert u de inbouwspot snel en 
eenvoudig. Met een compacte diameter 
van slechts 76 mm is dit armatuur makkelijk 
te monteren en uiterst onopvallend. De 
Spotlux Cinema is beschikbaar in zowel 
in- als opbouw, met long en circle 
varianten voor verschillende toepassingen.

            Inbouw                    Opbouw
Long   NRD792-2 € 207   NRD794-2 € 207
Circle  NRD392-2 € 207    NRD394-2 € 207

EVOLUX CINEMA
De Evolux blinkt uit in montagegemak door 
zijn modulaire opbouw en flexibele 
montagesleuven. De Evolux armaturen 
zijn niet in het zwart verkrijgbaar. Toch 
kunnen ze toegepast worden in 
verduisterde ruimtes. Hiervoor dient 
dipswitch 8 omgezet te worden om de 
autotest uit te schakelen.

                  Opbouw                     Inbouw
Wand     NED310-2  € 202   NED320-2  € 202
Plafond  NED330-2  € 223    NED340-2 € 223

Pictogrammen

Rechts / links         NJA910-2     € 41 
Rechtdoor enkel         NJA935-2     € 41 
Rechtdoor dubbel         NJA930-2     € 41 
Naar beneden dubbel   NJA970-2      € 41 
Ondersteboven         NJA990-2     € 41

MULTILED CINEMA 

Inclusief autotest           Zonder autotest
NJD214-2    € 166          NJD296-2    € 207

Accessoires

Wandbeugel zwart         Haakse              
                                            wandbeugel zwart
NJA504-2    € 21            NJA509-2     € 21

Referentie
Munttheater Weert
Het Munttheater in Weert biedt toegang voor circa 50.000 
bezoekers op jaarbasis. Het theater biedt plaats aan maximaal 459 
personen waarvan 324 in de zaal en 135 op het balkon.
Na een grondige verbouwing van het Munttheater in 2016 waarbij 
de brandmeldinstallatie is vervangen en constructieve maatregelen 
zijn genomen om de brandveiligheid te borgen is in 2019 de 
noodverlichting in de grote theaterzaal onder handen genomen. 

De uitgangspunten van het Munttheater zijn dat de noodverlichting 
visueel onopvallend moet zijn tijdens voorstellingen, bij een 
calamiteit alle bezoekers de weg naar veiligheid moet wijzen en 
uiteraard moet voldoen aan de wettelijke normen. In de grote 
theaterzaal zijn Multiled Cinema armaturen, Evolux armaturen en 
een Powerlux Cinema armatuur geïnstalleerd door de technische 
dienst van het Munttheater. De theaterbezoekers kunnen dankzij 
de brandmeldinstallatie en noodverlichting van Hertek veilig 
genieten van de vele voorstellingen en evenementen in het 
gezelligste theater van Limburg.

MULTILED CINEMA 
Met z’n fraai vormgegeven en minimale 
behuizing bent u met de Multiled Cinema 
verzekerd van een uitstekende oplossing 
waarbij esthetiek en functionaliteit hand in 
hand gaan. De vooruitstrevende technologie 
zorgt voor een onderhoudsvriendelijk en 
bijzonder bedrijfszeker armatuur. De 
speciale pictogramplaten met donkere 
randen zorgen voor egale lichtspreiding 
zonder strooilicht. U verduistert de ruimte 
maximaal met dit dimbare pictogram-
armatuur en tóch voldoet u aan de wet-
en regelgeving. Door de zwarte behuizing 
is het armatuur nauwelijks zichtbaar in het 
donker.



Expert in veiligheid, welzijn, 
continuïteit voor mensen 
en bedrijfsmiddelen in 
gebouwen
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