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VA N L I E N N O O D V E R L I C H T I N G

Evago noodverlichting
Stekerbaar met Wieland
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Wieland GST18/3-steker

VanLien zoekt voortdurend naar oplossingen om het
werk van installateurs te vereenvoudigen. Evago
inbouwarmaturen voorzien van een Wieland
GST18/3-snoer maken de installatietijd nog korter.
Zo leidt de samenwerking tussen VanLien en Wieland
tot een product dat onder de naam Evago GST18/3
standaard is opgenomen in het VanLien-assortiment.
Veiligheid staat voorop
Evago noodverlichting met Wieland is een plug-andplay-oplossing waarbij direct vanuit het armatuur
gestekerd kan worden. Een kwestie van een gat
boren, het product monteren, het armatuur aansluiten
met de GST18/3-steker, klikken en klaar. Dat maakt
razendsnelle inbouwinstallatie mogelijk en levert een
flinke tijdswinst op ten opzichte van traditionele
systemen. De noodverlichting is daarmee ideaal voor
omgevingen waarbij veiligheid van groot belang is,
maar tegelijkertijd meters gemaakt moeten worden,
zoals kantoren, scholen en zorginstellingen.

Tijd is geld. En vooral met veel
repeterende werkzaamheden kan
de installatietijd nog weleens flink
oplopen. Daarom heeft VanLien
een stekerbare variant van de
befaamde Evago vluchtrouteaanduiding en -verlichting.
Een razendsnel te installeren
oplossing, waarmee op tijd en
dus kosten bespaard kan worden.

De markt bepaalt
Met de nieuwe serie bundelt VanLien de top in
lichtprestatie met de meest toonaangevende
elektrische verbindingstechnieken. De kabellengte
is in nauw overleg met de markt bepaald en
vastgesteld op 2 meter.
Maatwerk mogelijk, maar vaak niet nodig
Bij de ontwikkeling van de nieuwe serie is gekeken
naar de hardlopers binnen het assortiment van
Evago. De meest gebruikte inbouwarmaturen zijn
opgenomen in deze nieuwe range met Wielandkabels, maar kunnen ook zonder besteld worden.
Ook armaturen die standaard niet in de stekerbare
uitvoering beschikbaar zijn, kunnen tegen een
geringe meerprijs met kabel geleverd worden. Zo
biedt de nieuwe Evago-serie voor elke toepassing
een eenvoudig te installeren oplossing én een
veilige uitweg.

Artikelnummer

Beschrijving

EVA-CIP-22 + SNOER GST 18/3 2M

7TCA091130R0539

Centraal 2 watt 230 volt aluminium inbouw 22 meter led armatuur,
serie Evago. De armatuur is inclusief het pictogram vluchtroute
rechtdoor + GST18/3 - 2M snoer

EVA-DIP-22 + SNOER GST 18/3 2M

7TCA091160R0556

Decentraal 2 watt, alu continu inbouw 22 meter led armatuur met
automatische zelfdiagnose serie Evago + pictogram vluchtroute
rechtdoor + GST18/3 - 2M snoer

EVA-CIP-32 + SNOER GST 18/3 2M

7TCA091130R0538

Centraal 4 watt 230 volt aluminium inbouw 32 meter led armatuur,
serie Evago. De armatuur is inclusief het pictogram vluchtroute
rechtdoor + GST18/3 - 2M snoer

EVA-DIP-32 + SNOER GST 18/3 2M

7TCA091160R0561

Decentraal 4 watt, alu continu inbouw 32 meter led armatuur met
automatische zelfdiagnose serie Evago + pictogram vluchtroute
rechtdoor + GST18/3 - 2M snoer

EVA-R-CLI + SNOER GST/18/3 2M

7TCA091130R0540

Centraal 2 watt 230 volt rond wit inbouw led armatuur, serie Evago.
Lichtspreiding lang, bijvoorbeeld gangen + GST18/3 - 2M snoer

EVA-R-DLI + SNOER GST 18/3 2M

7TCA091160R0557

Decentraal 2 watt, rond wit continu inbouw led armatuur, inclusief
automatische zelfdiagnose, serie Evago. Lichtspreiding lang
voorbeeld gangen + GST18/3 - 2M snoer

EVA-R-CWI + SNOER GST 18/3 2M

7TCA091130R0541

Centraal 2 watt 230 volt rond wit inbouw led armatuur, serie Evago.
Lichtspreiding wijd bijvoorbeeld kantines + GST18/3 - 2M snoer

EVA-R-DWI + SNOER GST 18/3 2M

7TCA091160R0560

Decentraal 2 watt, rond wit continu inbouw led armatuur, inclusief
automatische zelfdiagnose, serie Evago. Lichtspreiding wijd
voorbeeld kantines + GST18/3 - 2M snoer

EVA-V-DLI + SNOER GST 18/3 2M

7TCA091160R0559

Decentraal 2 watt, vierkant wit continu inbouw led armatuur +
automatische zelfdiagnose, serie Evago. Lichtspreiding lang
voorbeeld gangen + GST18/3 - 2M snoer

EVA-V-DWI + SNOER GST 18/3 2M

7TCA091160R0558

Decentraal 2 watt, vierkant wit continu inbouw led armatuur +
automatische zelfdiagnose, serie Evago. Lichtspreiding wijd
voorbeeld kantines + GST18/3 - 2M snoer

EVA-R-DLI-X + SNOER GST 18/3 2M

7TCA091160R0562

Decentraal 2 watt ontworpen voor montage vanaf 4 meter en hoger,
rond wit continu inbouw led armatuur + automatische zelftest serie
Evago lang + GST18/3 - 2M snoer

EVA-R-DWI-X + SNOER GST 18/3 2M

7TCA091160R0563

Decentraal 2 watt ontworpen voor montage vanaf 4 meter en hoger,
rond wit continu inbouw led armatuur + automatische zelftest serie
Evago wijd + GST18/3 - 2M snoer
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