
Taurac Noodverlichting

Taurac Lighting levert LED verlichting voor professionele gebruikers. Onze verlichtingslijn 
bestaat uit LED panelen, downlights, highbays, lichtlijnen en waterdichte armaturen. Daarnaast 
zijn wij gespecialiseerd in noodverlichtingsoplossingen. 

Taurac biedt een uitgebreid assortiment aan noodverlichting dat voldoet aan de wettelijk eisen 
en normen. Wij bieden deze verlichting aan in twee lijnen: de Taurac basis noodverlichting en de 
Taurac Plus noodverlichting.

Taurac Basic Armaturen
 ‐ Zeer eenvoudig te monteren

 ‐ 3 jaar garantie

 ‐ Technische levensduur 4-5 jaar

 ‐ 35.000 branduren
 ‐ Testknop

 ‐ Levertijd is gemiddeld 1 dag (voorraad)

 ‐ Mogelijkheid om eigen bedrijfsnaam op pictogram te drukken.

Taurac Plus Armaturen
 ‐ Zeer eenvoudig te monteren

 ‐ 3 jaar garantie

 ‐ Totaal oplossing met alle accessoires en pictogrammen

 ‐ 75.000 branduren
 ‐ Automatische zelf-test

 ‐ Levertijd is gemiddeld 1 dag (voorraad)

 ‐ Mogelijkheid om eigen bedrijfsnaam op pictogram te drukken.

Taurac noodverlichting accu’s
Naast de noodverlichting armaturen beschikt Taurac ook over een 

uitgebreid assortiment van batterijen voor noodverlichting. 

 ‐ Voor ieder armatuur een passende accu

 ‐ Levertijd is gemiddeld 1 dag (voorraad)

 ‐ Draden en connectoren voor veel merken.

 ‐ 4 jaar garantie op een autonomietijd van 1 tot 3 uur

 ‐ Geschikt voor hoge temperaturen

 ‐ Erkende internationale norm IEC61951-1

Taurac MOVE principe
De noodverlichting van Taurac is ontwikkeld vanuit werk- en denk 

wereld van de installateur. Wij hanteren hierbij het Taurac MOVE 

principe. 

In de praktijk zal de installateur dagelijks te maken hebben met 

vier zaken waarin Taurac een MOVE oplossing biedt

 ‐ Match garantie tijdens het selectie proces 

 ‐ Oplossingsgericht in het voorzien van informatie 

 ‐ Veilig en efficiënt klaren van een klus

 ‐ Eenvoud in installatie van producten 

Oplossingsgerichte support van Taurac
Er zijn diverse wetten en normen waarin wordt gesproken over 

noodverlichting. In openbare ruimtes is noodverlichting zelfs 

verplicht. Welke noodverlichting u als onderneming moet kiezen 

verschilt per locatie. Wij hebben gespecialiseerde medewerkers 

die u persoonlijk kunnen adviseren bij selecteren van de juiste 

noodverlichting voor uw bedrijfspand. 

Taurac partner dealers
Taurac producten worden geleverd via onze partner dealers. Deze 

zijn gespecialiseerd in een persoonlijke benadering en advisering. 

Kijk op www.taurac.com voor meer informatie over een dealer bij 

u in de buurt

www.taurac.com/lighting +31 (0)88 500 84 40 info@taurac.com
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