Ik wil een mooie toekomst.

Busch-Infolicht

Busch-Infolicht
f u t u r e ® linear

Busch-Jaeger
Elektro GmbH

www.busch-jaeger.com

En de toekomst wordt werkelijkheid.

In één oogopslag beter geïnformeerd – het Busch-Infolicht

Het Busch-Infolicht informeert en geeft duidelijke hulp bij oriëntering. Een speciaal venster met
een verlicht pictogram toont het toilet, geeft de rookvrije zone aan of geeft informatie over bijzondere ruimten. Het Busch-Infolicht bewijst overal zijn nut en is voor bijna alle schakelaarprogramma's
verkrijgbaar in een uitvoering met lange levensduur.

Productbeschrijving
Het nieuwe BuschInfolicht biedt meer
zekerheid en comfort,
zowel in openbare
gebouwen als thuis.
Met de indrukwekkend
lange levensduur van de
LED-techniek vergemakkelijkt het de oriëntering
en informeert in hotelgangen, bedrijven en
restaurants, evenals in
de wachtkamers van
huisartsenpraktijken of

carat

solo®

advocatenkantoren.
Busch-Infolicht maakt
het mogelijk plaatsen
herkenbaar te maken en
toepassingen zichtbaar
in het pictogramvenster
weer te geven. De
homogene verlichting
binnen het pictogramvenster zorgt voor een
uitstekende oriënteringsverlichting in donkere
gangen en trappenhuizen. Busch-Infolicht

alpha
exclusive®

past in een standaard
inbouwdoos en is
geschikt voor de meeste
inbouw schakelaarprogramma's. BuschInfolicht wordt geleverd
inclusief 46 pictogrammen en Duitse teksten
voor de meeste toepassingen.

future®
linear

Reflex SI
Linear

Verkrijgbaar voor bijna alle inbouw schakelaarprogramma's en in alle kleuren.

*

Bijzondere kenmerken
•
Oriënteringslicht in
donkere gangen en
trappenhuizen
•
Lange levensduur
en laag stroomverbruik door LEDtechniek
•
Ideaal voor herkenning van ruimten
en toepassingen
•
Geschikt voor bijna
alle Busch-Jaeger
inbouw schakelaarprogramma's

Bestelgegevens
Benaming:
Infolicht
Bestelnr.:
2062 U
Artikelnr.:
1511-0-0115

Voorbeeld voor het inbouw
programma: Reflex SI Linear
Benaming:
Bestelnr.:
Artikelnr.:
solo®
Benaming:
Bestelnr.:
Artikelnr.:

*

Incl. 46 verschillende Duitse teksten en symbolen.

centraalplaat* voor
Busch-Infolicht
2562-214
1731-0-1920

Benaming:

afdekraam

Bestelnr.:
Artikelnr.:

2511-214K
1725-0-0977

centraalplaat* voor
Busch-Infolicht
1716-84
1731-0-1923

Benaming:

afdekraam

Bestelnr.:
Artikelnr.:

1721-80
1754-0-4104

In lange gangen of in trappenhuizen geven de
informatieborden vaak een
rommelige indruk. Het
Busch-Infolicht informeert
duidelijk en overzichtelijk.
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Productbrochure

De Busch-Jaeger producten zijn verkrijgbaar bij de elektro-vakhandel.
ABB b.v.
Automation Products
Installatiemateriaal
Busch-Jaeger
Frankeneng 15
6716 AA Ede
Postbus 104
6710 BC Ede

Telefoon (centrale):
(0318) 66 93 00
Telefoon direct voor
technische vragen
(groepsnummer):
(0318) 66 92 25
Telefax Busch-Jaeger verkoop:
(0318) 64 24 42

Internet:
www.busch-jaeger.com
www.abb.nl
Kies onder Producten & Diensten
de productgroep “Busch-Jaeger
schakelmateriaal”.
www.elux.nl
Compleet aansluitgemak in je hele
huis!

