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EATON Noodverlichting, CrystalWay

Bij Eaton krijgen we energie van de uitdaging om een wereld
die meer vraagt, van energie te voorzien. Met meer dan 100 jaar
ervaring in energiemanagement beschikken we over de expertise
om verder te kijken dan vandaag. Van grensverleggende producten
tot kant-en-klare ontwerp- en engineeringsdiensten. Over de hele
wereld rekenen belangrijke sectoren op Eaton.
Wij bieden bedrijven betrouwbare, efficiënte en veilige oplossingen
voor energiemanagement. Naast onze persoonlijke service,
ondersteuning en krachtige ideeën, leveren wij vandaag oplossingen
voor de behoeften van morgen.
U vindt meer informatie op www.eaton.nl/electrical of
www.eaton.be.
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Noodverlichting
CrystalWay

CrystalWay
CrystalWay is een design led signaleringsarmatuur
dat zich dankzij het transparante frame perfect aan
de omgeving aanpast. De armatuur lijkt te zweven in
de ruimte en kan harmonieus geïntegreerd worden in
de architectuur van ieder gebouw. De pure vorm, de
perfecte egale uitlichting van het pictogram, de kleine
behuizing en flexibele montageopties zorgen ervoor
dat CrystalWay geschikt is voor ieder project!

Voordelen
•

Perfecte egale uitlichting van het pictogram

•

Pictogram met transparant frame

•

Identiek design voor zowel muur- als plafondmontage

•

Inlegpictogram voor een perfecte afwerking (bijgeleverd)

•

Mogelijkheid tot aansluiting op CGLine+ monitoringssysteem

•

Kijkafstand van 20 of 30m

•

Compacte aansluitkast (22 mm)

•	Verlichtingsniveau decentrale armaturen instelbaar;
50 en 500 candela/m2
•	Autonomietijd in te stellen bij decentrale armaturen (1/3/8 uur)
•

EATON Noodverlichting, CrystalWay

Milieuvriendelijke Li-ion batterij
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Oplossingen voor iedere toepassing
De zeer compacte afmetingen van de aansluitkast en de grote verscheidenheid aan montageopties
(inbouw, opbouw, muur- of plafondmontage, plafondmontage met pendel, muurmontage met
pendel), maken een onopvallende integratie in alle architectonische omgevingen mogelijk.
CrystalWay armaturen worden geleverd met accessoires en pictogrammen voor muur- of
plafondmontage. Hierdoor kunt u met 1 enkel artikelnummer in de meeste toepassingen voorzien.
Het verlichtingsniveau van de decentrale armaturen kan ingesteld worden op twee verlichtingssterktes; 50 en 500 candela/m2. De verlichting is daardoor onopvallend op donkere plaatsen (zoals
in bioscopen, theaters etc.) en intenser in gebouwen met een hoog verlichtingsniveau (commerciële
gebouwen, luchthavens, etc.). In geval van nood zal het perfect uitgelichte pictogram echter optimaal
branden om de vluchtroute aan te duiden.
CrystalWay is aan te sluiten op het CGLine+ monitoringssysteem, waarmee de status van de
decentrale armaturen op 1 centrale plaats uitgelezen kan worden.

2 verschillende kijkafstanden

2 verschillende verlichtingssterktes

100 x 200 mm

50 Candela/m²

150 x 300 mm

500 Candela/m²

Algemene gegevens

Voedingsspanning
Type

Artikelnummer

V [AC]

V [DC]

Lumen

AT

IP

Vluchtwegverlichting

Vluchtwegsignalering Combinatie Lichtbron

Gewicht
(kg)

Isolatie
klasse

Foto

Decentraal permanent (schakelbaar)
CrystalWay 19821 CGLine+, 20m

40071354590*

230

−

−

•

42

−

•

−

LED

0,43

II

1,2,3,4

CrystalWay 19822 CGLine+, 30m

40071354591*

230

−

−

•

42

−

•

−

LED

0,75

II

1,2,3,4

CrystalWay 19021 CG-S, 20m

40071354592*

230

176-275

−

−

42

−

•

−

LED

0,41

II

1,2,3,4

CrystalWay 19022 CG-S, 30m

40071354593*

230

176-275

−

−

42

−

•

−

LED

0,71

II

1,2,3,4

CrystalWay S 24-48V, 20m

LUM22210**

24/48

20-53

−

−

42

−

•

−

LED

0,41

II

1,2,3,4

CrystalWay S 24-48V, 30m

LUM22211**

24/48

20-53

−

−

42

−

•

−

LED

0,71

II

1,2,3,4

Centraal

Let op: Al onze armaturen zijn standaard voorzien van één of meerdere lichtbronnen. Accessoires worden niet standaard meegeleverd.
* wordt geleverd met de pictogrammen ‘pijl links’, ‘pijl rechts‘, ’pijl beneden’, en ‘pijl rechtdoor.’
** wordt geleverd met de pictogrammen ‘pijl links’, ‘pijl rechts‘, en ’pijl beneden.’

Accessoires

Inbouwbak CrystalWay 20m

Inbouwbak CrystalWay 30m

Kabelpendelset

(LUM10561)

(LUM10562)

(LUM10560)

Inbouwaccessoire om de

Inbouwaccessoire om de

Pendelset, 200 cm, inkortbaar.

CrystalWay 20m armatuur in

CrystalWay 30m armatuur in

het plafond in te bouwen.

het plafond in te bouwen.

Inbouwbak met afdekplaat

Inbouwbak met afdekplaat

CrystalWay 20m

CrystalWay 30m

(LUM10563)

(LUM10564)

Inbouwaccessoire om de

Inbouwaccessoire om de

CrystalWay 20m armatuur in

CrystalWay 30m armatuur in

het plafond in te bouwen

het plafond in te bouwen

incl. afdekplaat.

incl. afdekplaat.
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