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Altijd een veilig idee.

Noodverlichting voor spanningsrail

Altijd een veilig idee.



De flexibiliteit van de spots biedt ideale lichtspreiding en doordat 
de voeding via de spanningsrail loopt, is bekabelen naar iedere 
individuele spot niet meer nodig. Wanneer de inrichting of 
gebruiksfunctie van de ruimte wijzigt, is het makkelijk om de 
spots hier direct op aan te passen. 

Aan een spanningsrail kunnen ook noodverlichtingsarmaturen 
voor vluchtrouteaanduiding en vluchtrouteverlichting worden 
gemonteerd. Hertek breidt haar noodverlichtingsassortiment uit 
met armaturen met een universele GA69-adapter. Afhankelijk van 
de uitstraling van de ruimte past u de armaturen in mat zwart 
(RAL9005) of wit toe.

Meest eenvoudige oplossing
Noodverlichtingsarmaturen uit de HRN100 en HRN200 series 
met GA69-spanningsrailadapter monteert u met één 
handomdraai eenvoudig aan de spanningsrail. U bespaart op 
montagekosten door het montagegemak. 

Kortom, de spanningsrail noodverlichtingsoplossingen met het 
click-and-shine installatiegemak van Hertek bieden uitkomst 
wanneer er een spanningsrail wordt toegepast. 

Voordelen:
• Click-and-shine; het armatuur is reeds voorzien van een 

spanningsrailadapter. Vanuit de doos klikt u de armaturen 
direct op de spanningsrail, omdat de batterij al voor u is 
aangesloten. Hiermee bespaart u op kostbare installatietijd.

• Bekabeling is niet nodig! De noodverlichtingsarmaturen 
worden gevoed door de spanningsrail. 

• Universeel; de GA69 multi-adapter is toepaspaar op de meest 
voorkomende typen (3-fase) spanningsrail.

• Onopvallend integreerbaar met de uitstraling van uw ruimte en 
plafond omdat de noodverlichtingsarmaturen verkrijgbaar zijn 
in zowel een witte als zwarte uitvoering.

• U beschikt altijd over het juiste pictogram doordat alle 
pictogrammen worden meegeleverd.

De industriële look met betonuitstraling en hoge, 
ruimtelijke plafonds vormen steeds vaker de trend in 
kantoorruimtes, retail en horeca. Inbouwspots in 
systeemplafonds worden meer en meer vervangen door 
modulaire verlichting op een spanningsrail. Naast 
esthetische redenen om voor deze oplossing te kiezen 
biedt een spanningsrail ook voordelen op het gebied van 
flexibiliteit en montagegemak. Ook wanneer montage aan 
het bestaande plafond niet mogelijk is, biedt de 
spanningsrail een uitkomst.
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HRN100 
De pictogramarmaturen uit de HRN100 serie zijn
aantrekkelijk vormgegeven en integreren daardoor
naadloos in verschillende ruimtes. De schitterende 
vluchtroutearmaturen overtuigen meteen dankzij de 
eenvoudige montage middels het all-in-one concept 
(altijd het juiste pictogram voorhanden), led-technologie, 
de uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding en de hoge 
mate van energiezuinigheid.

HRN200 
Vluchtrouteverlichting maakt in noodsituaties het 
verschil. Op de HRN200 spots kunt u feilloos vertrouwen 
dankzij superieure lenzen met LED-technologie en een 
lichtspreiding van meer dan 24 m. De HRN200 is 
leverbaar in verschillende lenzen, met ieder een eigen 
toepassing. Zo is de L-variant geschikt voor gangen en 
de C-variant voor open ruimten.

HRN100 wit
HRN100 dec AT universeel picto wit incl. GA69 adapter HRD111-WS  € 180

HRN100 zwart (RAL9005)
HRN100 dec AT universeel picto zwart incl. GA69 adapter HRD111-ZS  € 240

HRN100 zwart (RAL9005)
HRN100 dec AT universeel picto zwart HRD111-Z  € 210

HRN200 wit
HRN200 dec AT opbouw circle wit incl. GA69 adapter HRD251C-WS  € 211
HRN200 dec AT opbouw long wit incl. GA69 adapter      HRD251L-WS  € 211

HRN200 zwart (RAL9005)
HRN200 dec AT opbouw circle zwart incl. GA69 adapter HRD251C-ZS  € 265
HRN200 dec AT opbouw long zwart incl. GA69 adapter HRD251L-ZS  € 265

HRN200 zwart (RAL9005)
HRN200 dec AT opbouw circle zwart HRD251C-Z  € 241
HRN200 dec AT opbouw long zwart HRD251L-Z  € 241
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