
THE GREENEST WAY TO SAFETY

10
JAAR

GARANTIE

HIGHLIGHTING VEILIGHEID
Onderhoudsvrije- en milieuvriendelijke oplossing voor  

decentrale noodverlichting met Super Capacitor back-up.
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De bescherming van ons milieu vormt een onderdeel van 
onze gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Wij doen dit door verantwoord met energie om te gaan en 
onze uitstoot zo veel mogelijk te beperken. Een heel goede 
manier om ons milieu te beschermen is door gebruik te 
maken van onze award-winning technologie ‘ESCAP’.

BATTERIJLOZE ESCAP TECHNOLOGIE: EEN VEILIGE 
MANIER NAAR EEN GROENERE TOEKOMST.

Onze innovatieve ESCAP veiligheidsverlichting gebruikt 
technologie van hybride auto’s. We zijn naar Super 
Capacitors geëvolueerd omdat ze vele milieugerelateerde 
voordelen bieden ten opzicht van traditionele batterijen.

• Super Capacitors bevatten geen schadelijke stoffen 
zoals lood, nikkel of cadmium (RoHS).

• De levensduur van Super Capacitors is meer dan het 
dubbel dan de levensduur van de beste traditionele 
batterijen.

• Als lichtbron gebruiken we LED’s met hoge output en 
lange levensduur.

• Omdat het energieverbruik zeer laag is veroorzaakt 
ESCAP veiligheidsverlichting significant minder CO².

• ESCAP armaturen zijn beschikbaar met zelftest 
technologie en draadloze monitoring.

40 JAAR ERVARING IN VEILIGHEIDSVOORZIENING

Meer dan 20 jaar ervaring in Super Capacitor technologie 
en meer dan 40 jaar ervaring in de ontwikkeling van 
noodverlichtingsystemen.

Een van de eerste bedrijven die LED’s integreerden in 
verlichte pictorgrammen. Eerste toestellen op de markt sinds 
mid jaren ‘90.

ESCAP Technologie: ‘Award-
Winning’ Innovatie 

ESCAP veiligheidsverlichting werd reeds in 
2008, op Finlands grootste beurs onderscheiden 
met de ‘most innovative product of the year’-
award. Als een technologische pionier heeft 
Teknoware de ESCAP technologie sinds 2008 
blijven doorontwikkelen. Zelftestende armaturen, 
Super Capacitors als vervanger voor batterijen, 
highpower LED’s en Aalto draadloze monitoring 
maken ESCAP noodverlichtingsystemen een 
stateof-the-art ontwikkeling in de noodverlichting.

“De Achilles hiel van noodverlichting zijn 
ongetwijfeld de batterijen, die degraderen over 
tijd. De verbetering van Capacitor technologie 
zorgt er echter voor dat een uur noodverlichting 
zonder batterij back-up mogelijkheid wordt. 
Dit betekent dat veiligheidsverlichting een 
onderhoudsvrije levensduur van meer dan  
10 jaar bereikt.”

LUX Review, 10 lighting trends you need to know, 27 Mei 2016

BESCHERMING VAN HET MILIEU ALS ONDERDEEL VAN ONZE PRODUCTONTWIKKELING
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• In ESCAP armaturen zijn de batterijen vervangen 
door laag-voltage Super Capacitors.

• Super Capacitors hebben een extreem hoge 
capaciteit en bezitten geen schadelijke zware 
metalen zoals lood, nikkel of cadmium.

• ESCAP toestellen zijn niet-toxisch, zoals andere 
ordinaire verlichtingstoestellen.

• Traditioneel komt de energie voor noodverlichting 
van Pb, NiCd of NiMh batterijen, die schadelijke 
stoffen zoals zware metalen (RoHS) bezitten. 
Deze batterijen vereisen een aangepast 
recyclageproces.

• Capacitors is meer dan 10 jaar. Meer dan 
een verdubbeling tov de levensduur van 
traditionele batterijen.

• ESCAP decentrale noodverlichting 
bespaard energie dankzij zijn zeer 
gelimiteerde inwendige verliezen.

• ESCAP armaturen zijn uitgerust met high-
power LEDs met een levensduur langer dan 
90 000 branduren.

• Teknoware biedt 10 jaar garantie op de 
lichtbron én de back-up energiebron.

• Traditionele batterijen verouderen zelfs 
wanneer ze niet gebruikt worden en 
verliezen zo gestaag hun capaciteit.

BESCHERMING VAN HET MILIEU ALS ONDERDEEL VAN ONZE PRODUCTONTWIKKELING BEVAT JOUW GEBOUW HONDERDEN MILIEUGEVAARLIJKE BATTERIJEN?

BATTERIJLOZE ESCAP ARMATUREN VEREISEN GEEN ONDERHOUD



4

ES
C

A
P

• De noodzakelijke electriciteit die gebruikt wordt 
tijdens stroomuitval, wordt opgeslagen in de Super 
Capacitors. De laadtijd van deze Capacitors is veel 
korter, dan deze van traditionele batterijen. 

• Super Capacitors worden niet beschadigd, zelfs 
indien ze lange tijd ontladen zijn. 

• Bij Super Capacitors zijn er geen electrochemische 
lading-/ontladingsreacties en geen explosieve 
gevaarlijke gassen. 

• Super Capacitors kunnen miljoenen lading- en 
ontladingcycli aan. 

• ESCAP armaturen zijn uiterst geschikt voor gebruik in 
lage temperaturen, tot -25°C.

UPM hoofdkwartier. ESCAP decentrale noodverlichting met Aalto draadloze, centrale monitoring.

ESCAP decentrale toestellen zijn zeer geschikt voor koude omgevingen, 

zoals ondergrondse parkeergarages.

ESCAP GEEFT NOODVERLICHTING NIEUWE SNELHEID
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PRODUCT FAMILIE IP CODE OMSCHRIJVING PRODUCTCODE TYPE WERKING

ESC 90 IP44 Pictogram 
Plafond in- en opbouw 
Wandopbouw
25m

TWS9092WA 1 h Escap + Aalto 

TWS9092WM 1 h Escap + Lumi 

SOLID EXIT IP65 Pictogram
Hermetisch onder afdak -25° + 35°
30m

TWS3092WA 1 h Escap + Aalto 

TWS3092WM 1 h Escap + Lumi 

SLIMSPOT II ZONE LOWBAY IP20 Inbouw armatuur 
Anti-paniek verlichting

TWS6392WA 1 h Escap + Aalto

TWS6392WM 1 h Escap + Lumi 

SLIMSPOT II LINE LOWBAY IP20 Inbouw armatuur 
Evacuatie verlichting

TWS6192WA 1 h Escap + Aalto 

TWS6192WM 1 h Escap + Lumi 

SLIMSPOT II ZONE MIDBAY IP20 Inbouw armatuur 
Anti-paniek verlichting,  
Hoge ruimtes
5 lux onder armatuur

TWS1292WA 1 h Escap + Aalto 

TWS1292WM 1 h Escap + Lumi 

ZONESPOT II LOWBAY IP44 Opbouw armatuur 
Anti-paniek verlichting

TWS9292WA 1 h Escap + Aalto 

TWS9292WM 1 h Escap + Lumi 

LINESPOT II LOWBAY IP44 Opbouw armatuur 
Evacuatie verlichting

TWS9992WA 1 h Escap + Aalto 

TWS9992WM 1 h Escap + Lumi 

ZONESPOT II MIDBAY IP44 Opbouw armatuur 
Anti-paniek verlichting
Hoge ruimtes
5 lux onder armatuur

TWS9392WA 1 h Escap + Aalto 

TWS9392WM 1 h Escap + Lumi 

SOLID ZONE LOWBAY IP65 Opbouw armatuur 
Hermetisch onder afdak -25° + 35°

TWS3292WA 1 h Escap + Aalto 

TWS3292WM 1 h Escap + Lumi 

SOLID ZONE MIDBAY IP65 Opbouw armatuur 
Hermetisch onder afdak -25° + 35° 
Hoge ruimtes 
5 lux onder armatuur

TWS3692WA 1 h Escap + Aalto 

TWS3692WM 1 h Escap + Lumi 

STAMINA IP65 Finale uitgang
IK10

TWS5292WA 1 h Escap + Aalto 

TWS5292WM 1 h Escap + Lumi 

ESCAP GEEFT NOODVERLICHTING NIEUWE SNELHEID ENKELE DECENTRALE OPLOSSINGEN MET SUPER CAPACITOR BACK-UP

Aalto = Aalto Control Wireless Monitoring     /     Lumi = Lumi Test zelftest
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• Het gecentraliseerde, draadloze Aalto monitoringsysteem is beschikbaar voor zelf testende ESCAP toestellen.

• Het Aalto draadloze systeem vormt een netwerk tussen de toestellen, waarover testresultaten worden verzonden naar een 
computer of een wandconsole (Aalto WMU).

• Omdat er geen bekabeling noodzakelijk is kan het Aalto monitoringsysteem eenvoudig aangepast worden aan wijzigingen 
van toestellen en/of controle center.

• Het communicatiesignaal penetreert eenvoudige muren en structuren. Er is geen visueel contact tussen de toestellen nodig.

• Het Aalto PC monitoring systeem kan tot 5000 toestellen superviseren (tot 500 toestellen per Aalto Control WMU).

PRODUCT CODE PRODUCT OMSCHRIJVING

TST5103 Aalto Wireless / Ethernet Coordinator

TST5104C Aalto Control PC Software, up to 5000 luminaires

TST5105 Aalto Wall Router 

TST5107 Aalto Control Relay Output Module, a module which enables the Aalto system to control a relay-based device,  

such as an alarm device,or an indicator light

TST5108 Aalto Control Wireless Monitoring Unit

HET AALTO DRAADLOZE MONITORING SYSTEEM: GEEN BEKABELING MEER

Aalto Draadloze Monitoring Unit is geschikt voor installatie in bv. kantoren.
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ESCAP + AALTO CONTROL = MEER DAN 15 JAAR ONDERHOUDSVRIJHEID 

• Het systeem test de eigen conditie en goede 
werking.

• De Centrale unit monitort elk individueel toestel  
in jouw plaats.

• Traditioneel kan elk gebouw honderden batterijen 
huishouden, die het onderhoud en de controle 
complex en duur maken.

• De totale kost is lager omdat de levensduur van de 
Super Capacitors meer dan 10 jaar is (meer dan 2x 
langer dan de beste batterijen op de markt). 

• Onderhoudskosten zijn lager. De lange levensduur 
van de Super Capacitors en de high-power LED’s 
garanderen een volledige afwezigheid van onderhoud 
gedurende de levensduur van het armatuur. 

• Armaturen met zelf-test functie reduceren de 
onderhoudskost tot een minimum.

• Met draadloze monitoring technologie zijn kosten 
verbonden aan databekabeling en de daarbij horende 
recyclage kost overbodig. 

• Uiterst betrouwbaar bij lage temperaturen (tot -20°C). 

• Minimalistische productlijn maakt eenvoudig en stijlvol 
interieurontwerp mogelijk. 

• Geen schadelijke stoffen.

HET AALTO DRAADLOZE MONITORING SYSTEEM: GEEN BEKABELING MEER ESCAP TECHNOLOGIE SPAART GELD EN HET MILIEU

Aalto Draadloze Monitoring Unit is geschikt voor installatie in bv. kantoren.
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