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Altijd een veilig idee.
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Bij een evacuatie telt iedere seconde en is feilloos werkende noodverlichting van levensbelang. Wij bieden een gevarieerd assortiment 
noodverlichting dat mensen veilig en betrouwbaar de weg wijst. Hertek biedt veiligheid, welzijn en continuïteit aan mensen en 
bedrijfsmiddelen in gebouwen en voorkomt dat zij onnodig in gevaar komen. We denken met u mee zodat onze kwalitatief 
hoogwaardige oplossingen het beste in úw specifieke situatie passen. In een gebouw is noodverlichting een integraal en wettelijk 
verplicht onderdeel van de veiligheidsvoorzieningen. Vluchtroutes en hulpmiddelen verlichten en aanduiden zodat mensen een  
pand snel, veilig en zonder paniek kunnen verlaten staat voor ons op nummer één.

Noodverlichting van Hertek is altijd een veilig idee. Wij bieden u een bijzonder gevarieerd assortiment noodverlichting dat bestaat  
uit vier productlijnen: Economy, Regular, Design en Special, toepasbaar vanuit drie verschillende platformen (decentraal, centraal  
en wireless). Hertek garandeert in elke productlijn en in elk platform gemak, kennis en kwaliteit. Van budgetvriendelijke oplossingen 
(Economy) tot noodverlichting voor speciale doeleinden (Special), bij Hertek vindt u gegarandeerd een voor uw situatie passende 
oplossing.

Omdat iedere situatie uniek is heeft Hertek een noodverlichting calculatie- en vergelijkingstool ontwikkeld. Deze toepassing berekent 
de Total Cost of Ownership (TCO) van een wireless, centraal of decentraal platform op basis van verschillende variabelen over een 
bepaalde termijn. U heeft direct inzicht in de aanschaf, installatie- en onderhoudskosten en u vergemakkelijkt de keuze voor u en/of uw 
klanten. Wilt u een vergelijking laten uitvoeren, neem dan contact op met uw contactpersoon van Hertek.

Hertek staat niet alleen voor kwalitatief hoogwaardige oplossingen maar ook voor zekerheid en gemak. We verlenen niet voor niets 
uitgebreide garantie op de armaturen, batterijen en centrales. Voor Hertek is het vanzelfsprekend om u te ondersteunen als 
kennispartner binnen noodverlichting. Ons streven naar een duurzaam, op vertrouwen gebaseerd partnership merkt u beslist in onze 
aanpak. Als het op noodverlichting aan komt, wijst Hertek u graag de weg!

Noodverlichting wijst de weg!
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Hertek heeft speciaal ontwikkelde armaturen voor bioscopen, 
theaters en horecagelegenheden. De Multiled Cinema is 
dimbaar tot 10% lichtintensiteit. In combinatie met de donkere 
pictogramplaten rekent dit armatuur af met ongewenst strooi-
licht. Bij een calamiteit schakelt het armatuur automatisch 
over naar 100% lichtintensiteit, zodat de vluchtrouteaanduiding 
extra goed opvalt. De armaturen zijn standaard uitgerust in het 
zwart (RAL9005), zonder autotest, ter voorkoming van het 
zelfstandig uitvoeren van een autonomietest tijdens een 
voorstelling. Bij de Evolux varianten, voorzien van autotest, 
schakelt u de functie eenvoudig uit door het omzetten van een 
dipswitch. Uiteraard kan een manuele autotest worden 
uitgevoerd om de accustatus te controleren.

De universele renovatiekit is de eenvoudige, snelle en duur-
zame oplossing voor het vervangen van TL armaturen voor 
energiezuinige LED verlichting. Dankzij de handige montage-
hulp plaatst u de renovatiekit zonder hulpmiddelen of gereed-
schap in één handomdraai in de uitsparingen van de oude TL 
armaturen. Met de universele renovatiekit is het niet meer 
noodzakelijk om de plafondplaten te vervangen om de nieuwe, 
compacte LED armaturen te plaatsen. Hierdoor wordt 
bespaard op kosten, montagetijd en u voldoet aan de eisen uit 
het energieakkoord.

Cinema armaturen
Onopvallend design voor 
in het donker

•  Geen automatische autonomietest
•  Dimbare vluchtrouteaanduiding
•  Ruime leesafstand en lichtspreiding

Universele renovatiekit
Eenvoudig van TL naar   
LED

•  Eenvoudige en snelle montage
•  Nette afwerking zonder schroefgaten
•  Duurzame oplossing voor eisen  

energieakkoord
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 Eenvoud siert

Economy
•  Budgetvriendelijk
•  Functionele uitstraling
•  Inclusief pictogrammen

Met de Hertek Economy noodverlichtingsarmaturen beschikt 
u over budgetvriendelijke armaturen die vluchtroutes 
aanduiden én verlichten. Met deze armaturen voldoet u aan 
alle normen en richtlijnen. Voorzien van een LED-lichtbron, 
een functioneel design en een eenvoudige behuizing zijn de 
Economy armaturen een slimme keuze. Economy armaturen 
leveren wij snel en rechtstreeks uit onze eigen voorraad. 

Financieel gunstig betekent bij Hertek overigens niet dat u in 
hoeft te leveren op zekerheid. Integendeel, dankzij de 
garantietermijn van 4 jaar op het armatuur is dit naast een 
voordelige, ook een veilige keuze.  U heeft altijd het juiste 
pictogram voorhanden en dankzij de snelle levering is het 
totaalplaatje van de Economy compleet.

Altijd een veilig idee.



 Economy                  Eenvoud siert

HEN100
serie

 HED111 € 110  HED151 € 110 
 

Afm. (hxbxd): 70x290x46 mmAfm. (hxbxd): 170x290x46 mm

HXN100
serie

 HXD131 € 145  HXD151  € 140 

Afm. (hxbxd): 345x105x70 mmAfm. (hxbxd): 150x340x60 mm

INCLUSIEF
PICTOGRAM-

STICKERS

INCLUSIEF
PICTOGRAM-

STICKERS

IP20

Tot -20 ºC toepasbaar, IP65

HEN400
serie

 HED421 € 125  HED451  € 135

Afm. (hxbxd): 145x325x77 mmAfm. (hxbxd): 145x325x77 mm

INCLUSIEF
PICTOGRAM-

VELLEN

Tot -20 ºC toepasbaar, IP65
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 Alleskunner

Regular
•  Hoogwaardige kwaliteit 
•  Maximale lichtspreiding bespaart  

armaturen (>24m)
• Installatievriendelijk

U heeft van alles het beste met de Hertek Regular nood- 
verlichtingsarmaturen. Met een generieke toepasbaarheid en 
een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding overtuigen de 
Regular armaturen direct. U bent verzekerd van aantrekkelijk 
vormgegeven armaturen die u naadloos integreert in 
verschillende ruimtes. 

Op technologisch gebied heeft deze productlijn ook het 
nodige te bieden. Intelligente lens- en LED-technologie en 
eenvoudige montage, gecombineerd met een hoge mate van 
energiezuinigheid. De Regular noodverlichtingsarmaturen 
bieden u voor elke toepassing een uitstekende oplossing met 
diverse garantiemogelijkheden op het gehele armatuur.
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Regular                                 Alleskunner

INCLUSIEF
PICTOGRAM-

VELLEN

105

 HRD111 € 145  HRD151 € 145
 HRD111X € 270 HRD151X € 270 

HRN100
serie Afm. (hxbxd): 50x250x34 mmAfm. (hxbxd): 174x250x34 mm

Long HRD261L € 175  HRD251L  € 175 
Circle HRD261C € 175 HRD251C € 175
Spot HRD261S € 175 HRD251S € 175

HRN200
serie Afm. (d): 122 mm Afm. (hxd): 36x100 mm

L = gangen, C = open ruimten en S = hoge plafonds open ruimten

Spotlux
serie

Afm. (d): 92 mm Afm. (hxd): 50x155 mm
WITWIT GRIJS GRIJS

Long             NRD722-2  NRD721-2  NRD742-2  NRD741-2  € 185   NRD792-2  NRD794-2  € 200

Circle            NRD322-2  NRD321-2  NRD342-2  NRD341-2  € 185   NRD392-2  NRD394-2  € 200

CINEMACINEMA

X = 10 jaar garantie

5

L = gangen en C = open ruimten
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Regular                                 Alleskunner

HRN300
serie

 HRD321 € 175  HRD351 € 195 
 HRD331* € 195

Afm. (hxbxd): 170x340x60 mm Afm. (hxbxd): 170x340x60 mm

*dubbelzijdige variant afm. (hxbxd): 170x340x90 mm  

HRN400
serie

 HRD411  € 185  HRD471 € 235 

 HRD411X  € 300 HRD471X € 300

Afm. (hxbxd): 174x250x34 mm Afm. (hxbxd): 174x250x34 mm

10

5

X = 10 jaar garantie

COMBINATIE-ARMATUUR

INCLUSIEF
PICTOGRAM-

VELLEN

INCLUSIEF
PICTOGRAM-

VELLEN

HXN300
serie

 HXD321 € 190  HXD351 € 210 

Afm. (hxbxd): 170x340x60 mm Afm. (hxbxd): 170x340x60 mm

IP54

INCLUSIEF
PICTOGRAM-

VELLEN

5

5
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Regular                                 Alleskunner

Evolux
serie

                                     NED310-2              NED320-2   € 195    NED330-2*  NED340-2*  € 215

Afm. (hxbxd): 167x350x78 mm Afm. (hxbxd): 167x350x78 mm

Inschakelen Cinema modus mogelijk - Exclusief pictogram

*= Kan zowel als vluchtrouteaanduiding als vluchtrouteverlichting ingezet worden       ** = Dubbelzijdig pictogram 

RECHTDOOR
NEA930-2
NEA535-2  NEA530-2**

NAAR BENEDEN
NEA970-2                             € 17
NEA570-2**                          € 30

RECHTS
NEA910-2
NEA510-2

LINKS
NEA920-2
NEA510-2

PICTOGRAMMEN
Wand (pictogramvellen)
Plafond (pictogramplaten)
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 Oogstrelend

Design
•  Schitterend design
•  Speciaal ontworpen voor  

representatieve omgevingen
•  Vooruitstrevende technologie

U maakt slechts één keer een eerste indruk. Met de Hertek 
Design noodverlichting profiteert u van een schitterend 
design van hoogstaande kwaliteit. De armaturen zijn 
onderscheidend en bekroond als German Design Award 
Winner. Design armaturen doen geen afbreuk aan de 
uitstraling van kwaliteitsomgevingen. Integendeel, ze 
fungeren als ‘functionele kroon’ op vertrekken met een 
hoogwaardige uitstraling. 

Vooruitstrevende technologie verpakt in een geraffineerd 
design. Aan Design noodverlichting mag u op elk gebied de 
hoogste eisen stellen. Deze hoogwaardige metalen  
armaturen smelten esthetiek en kwaliteit op een prachtige 
wijze samen.
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Design            Oogstrelend

HDN200
serie [metaal]

Afm. (d): 88 mm Afm. (hxd): 39x104 mm

L = gangen, C = open ruimten en S = hoge plafonds open ruimten

WITWIT ANTRACIET ANTRACIET

Long HDD261L HDD264L € 195 HDD251L HDD254L € 195 
Circle HDD261C HDD264C € 195 HDD251C HDD254C € 195
Spot HDD261S HDD264S € 195 HDD251S HDD254S € 195

Multiled
serie [metaal] Afm. (hxbxd): 303x60x64 mm Afm. (hxbxd): 366x77x85 mm

WITWIT GRIJS GRIJS

                                         NJD213-2  NJD212-2  NJD412-2  NJD416-2  € 145   NJD296-2 € 200 
Exclusief pictogram

CINEMA 
Zonder autotest

De speciale Cinema pictogramplaten met donkere randen zorgen voor egale lichtspreiding zonder strooilicht.        

NAAR BENEDEN DUBBEL
NJA570-2                 € 40
NJA970-2                 € 40

RECHTS/LINKS
NJA510-2
NJA910-2

RECHTDOOR
NJA535-2
NJA935-2

PICTOGRAMMEN
Plafond/wand
Cinema

RECHTDOOR DUBBEL
NJA530-2
NJA930-2

5
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Design            Oogstrelend

HDN400
serie [metaal]

Afm. (hxbxd): 148x236x50 mm Afm. (hxbxd): 155x236x80 mm Afm. (hxbxd): 148x236x50 mm
WIT ANTRACIET WIT ANTRACIET WIT ANTRACIET

HXN400
serie [metaal]

 HXD451  € 305 HXD454 € 305

Afm. (hxbxd): 140x315x65 mm Afm. (hxbxd): 140x315x65 mm

      HDD421      HDD424     HDD431     HDD434      HDD441     HDD444   € 225

INCLUSIEF
PICTOGRAM-

VELLEN

HDN400 mini
serie [metaal]

Afm. (hxbxd): 92x125x167 mm Afm. (hxbxd): 92x125x167 mm
WIT ANTRACIET WIT ANTRACIET

                                                   HDD421S   HDD424S           HDD441S HDD444S     € 225

INCLUSIEF
PICTOGRAM-

VELLEN

5

5

5

WIT ANTRACIET
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Design            Oogstrelend

HDN500
serie [metaal]

Afm. (hxbxd): 115x193x53 mm Afm. (hxbxd): 106x166x21 mm
WITWIT ANTRACIET ANTRACIET

 HDD551         HDD554       € 240 HDD561       HDD564 € 240 

5

Rotalux
serie [metaal]

                           NOD766-2           € 600     NOD768-2           € 600    NOD761-2               € 600

Afm. (hxbxd): 302x302x123 mm Afm. (hxbxd): 302x302x123 mm
WIT GRIJS

Afm. (hxbxd): 302x302x123 mm
CINEMA
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Bijzonder

Special
•  Vandaalbestendig of explosieveilig
•  Stof-, water- en vorstbestendig
•  Geschikt voor grote leesafstanden

Special noodverlichtingsarmaturen zijn ontwikkeld voor 
situaties die vragen om een specifieke invulling. De 
explosieveilige, IK10 en IP65 armaturen kunnen letterlijk 
tegen een stootje. Daarnaast bieden deze noodverlichtings- 
armaturen een ruime lichtspreiding en grote leesafstanden. 
Hierdoor zijn deze armaturen de perfecte oplossing op uw 
locaties waar uitzonderlijke oplossingen noodzakelijk zijn. 
Denk hierbij aan buitenlocaties of industriële omgevingen. 
Een dergelijke locatie vraagt iets extra’s van de behuizing en 
technologie. De Special armaturen waarborgen de veilig-
heid van uw medewerkers en bezoekers.

Degelijkheid en duurzaamheid gaan hand in hand. U kiest 
uit oplossingen in verschillende prijsklassen. De Hertek 
Special noodverlichtingsarmaturen hebben één ding met 
elkaar gemeen: u kunt er altijd op bouwen!
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Special               Bijzonder

HDN100
serie

                                                         HDD167 € 195 

Afm. (hxbxd): 24x50x25 mm

5

Trendlux
serie

 NTD210-2*             € 225  NTD230-2             € 245   

Afm. (hxbxd): 170x360x78 mm Afm. (hxbxd): 228x360x170 mm

Exclusief pictogram

RECHTDOOR
NTA330-2

NAAR BENEDEN
NTA370-2                       € 8

RECHTS
NTA310-2

LINKS
NTA320-2

PICTOGRAMMEN

IP65 en IK10    *= Kan zowel als vluchtrouteaanduiding als vluchtrouteverlichting ingezet worden   
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Special               Bijzonder

HXN600
serie

    HXD621M    HXD631M    € 285  HXD631G              € 405

Afm. (hxbxd): 237x237x237 mm
WAND 46 m PLAFOND 46 m

Afm. (hxbxd): 500x500x500 mm
PLAFOND 90 m

HXN700
serie

    HXD725M    HXD735M    € 265 HXD725G HXD735G € 375

214x384x62 mm 234x384x62 mm 354x614x62 mm334x614x62 mm
WAND 34 m PLAFOND 34 m PLAFOND 56 mWAND 56 m

Afm. (hxbxd): Afm. (hxbxd): Afm. (hxbxd): Afm. (hxbxd): 

Spotlux XL
serie [metaal]

Long NRD752-2             € 245  NRD751-2             € 245
Circle NRD352-2             € 245  NRD351-2             € 245

Afm. (hxbxd): 46x190x190 mm Afm. (hxbxd): 46x190x190 mm

INCLUSIEF
PICTOGRAM-

VELLEN

INCLUSIEF
PICTOGRAM-

VELLEN

WIT GRIJS

5

5
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Special               Bijzonder

Exitlux
serie [metaal]

 NUD603-2             € 375  NUD604-2             € 375

Afm. (hxbxd): 160x230x64 mm
ZWART
Afm. (hxbxd): 160x230x64 mm

GRIJS

2

Powerlux
serie [metaal]

                                                  NOD765-2       € 585    NOD767-2       € 585    NOD760-2       € 585

Afm. (hxbxd): 79x442x300 mm
CINEMA

HXN800
serie [metaal]

Afm. (hxbxd): 173x485x157 mm

      HXD877 € 1650  HXD876 € 1600    HXD877G € 2250  HXD876G € 2200

GLAS POLYCARBONAAT POLYCARBONAATGLAS
Afm. (hxbxd): 173x750x157 mm

WIT GRIJS

Tot -25 ºC toepasbaar, IP65 

2

Afm. (hxbxd): 79x442x300 mm Afm. (hxbxd): 79x442x300 mm

De HXN800 metalen wartel met trekontlasting (NKA513) is vereist voor montage van deze explosieveilige armaturen.
De HXN800 explosieveilige armaturen kunnen in combinatie met de pictogramset (NKA516) ook worden ingezet als vluchtrouteaanduiding.  

Altijd een veilig idee.



Accessoires

HRN series 
draadpendel 1,5m

HRA040   € 50

HRN series 
buispendel
bedraad

HRA011 (0,5m)   € 50
HRA021 (1,0m)   € 70

HRN100/400 serie
inbouwframe 

HRA091   € 15

HRN100/400 serie
beschermkorf

HRA051   € 70
Afm. (hxbxd): 220x320x120 mm

HRN/HXN300 serie
beschermkorf

HRA061   € 70
Afm. (hxbxd): 280x450x125 mm

HRN200 serie 
IP65/66 behuizing

HRA211 (wit) € 90
HRA214 (antraciet) € 90

Afm. (hxbxd): 60x295x70 mm

Evolux Series 2 
beschermkorf wit 

NEA600-2               € 40
Afm. (hxbxd): 220x445x113 mm

Evolux Series 2 haakse 
wandbeugel wit

NEA500-2                € 20
Afm. (hxbxd): 118x320x46 mm

Evolux Series 2 haakse 
plafondbeugel wit

NEA501-2                  € 20
Afm. (hxbxd): 275x410x47 mm
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Accessoires

De gegevens in deze brochure zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, echter aan mogelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend. Prijs- en 
modelwijzigingen zijn dan ook voorbehouden. Prijzen zijn geldig vanaf januari 2020. Alle genoemde prijzen zijn in Euro, per stuk, exclusief BTW en eventuele verwijderingsbijdrage.

Multiled Series 2 
wandbeugel
Wit  NJA500-2     € 20
Grijs  NJA503-2     € 20
Zwart NJA504-2     € 20
Afm. (hxbxd): 75x290x65 mm

Multiled Series 2 
haakse wandbeugel
Wit NJA505-2      € 20
Grijs NJA508-2      € 20
Zwart NJA509-2      € 20
Afm. (hxbxd): 65x315x50 mm

Universele renovatiekit
                 Nettoprijs  
Ø 20      HNA001       € 15
Ø 76    HNA002       € 15
Ø 105   HNA003       € 15
Afm. (hxbxd): 412x30x177 mm

HXN800 wartel t.b.v. 
armaturen ATEX 

NKA513                  € 60
Vereist voor montage van de 
explosieveilige HXN800 armaturen.

HXN800 wand / 
plafondmontagebeugel

NKA515                    € 75

HXN800 4-voudige 
pictogramset

NKA516                    € 60
Afm. (hxb): 135 x 245 mm

Overige accessoires zijn terug te vinden op de website.
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In de productlijnen Regular, Design en Special bieden wij 
wireless armaturen aan die u in de gelegenheid stellen om in 
één oogopslag de status van de armaturen 24/7 inzichtelijk te 
maken. Geen dure en gecompliceerde busbekabeling (met 
name lastig in bestaande gebouwen), geen onnodige rond- 
gangen door het gebouw maar efficiënte zenders/ontvangers 
in de armaturen met een 30 meter dekkingsgarantie die 
communiceren met één online softwaretool.

Dit adresseerbare intelligente systeem maakt programmering, 
configuratie en vervanging van de batterij mogelijk vanuit één 
goed bereikbare plaats. Dit levert aanzienlijke tijdsbesparing 
op, u hoeft immers geen individuele rondgang langs de 
armaturen te maken. Dankzij het centraal monitoringsysteem 
heeft u 24/7 inzicht in de technische status van de nood-
verlichtingsarmaturen en worden storingen direct geregis-
treerd in het digitale logboek.

Wireless system
De zekerheid en het 
gemak van draadloos

•  Status in één oogopslag digitaal inzichtelijk
•  Geen busbekabeling nodig
•  30 meter dekkingsgarantie

Battery system
Voor een lagere Total Cost 
of Ownership

•  Besparing op vervangingskosten
•  Eenvoudiger, sneller en goedkoper testen en 

onderhouden
•  Intelligente programmering- en  

sturingsmogelijkheden

Altijd een veilig idee.


