
  
 

Lingewei 3 | 4004 LK Tiel |                             The Netherlands | T: +31(0)344-577 511 | WWW.HOLUGT-SAUER.COM 

Gas Detectie Voor parkeergarages 

Alarmmiddelen Voor Parkeergarages 

 

  

MPS® Evolution 
Alarmmiddelen Voor Parkeergarages 

 



  
 

Lingewei 3 | 4004 LK Tiel |                             The Netherlands | T: +31(0)344-577 511 | WWW.HOLUGT-SAUER.COM 

Gas Detectie Voor parkeergarages 

Alarmmiddelen Voor Parkeergarages 

  Toepassing 

De Luto (Licht Uit Tekst Onleesbaar) garage serie bestaat uit een aantal centraal gevoede 
signalisatie armaturen. Deze armaturen zijn voorzien van een gele tekstplaat waarbij de tekst 
zichtbaar wordt als deze wordt in geschakeld. Armaturen uit deze serie hebben voornamelijk 
een waarschuwingsfunctie en zijn voorzien van een Slowwhoop en flitslicht. 

COLED11 STOP MOTOR Pictogram armatuur 

 

 

Het tekstarmatuur is specifiek ontwikkeld voor parkeergarages conform de NEN2443:2013. Het 
is geschikt voor een 12 – 24Vdc aansluitspanning en is voorzien van een ingebouwde flitser. 
Eenvoudige montage door de draaibare beugels met sleuven. Hierdoor is wand en 
plafondmontage mogelijk. 

 

Specificatie 

Aansluitspanning 12 – 24Vdc 

Opgenomen vermogen 6W 

Omgevingstemperatuur -25 tot +50ºC 

Beschermingsgraad IP41 

Toegepaste materialen Zwart geanodiseerd aluminium met bedrukt PMMA 

Afmetingen 950 x 150 x 36 mm L x H x B 
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Tekstborden bij trappenhuizen en liften 

De NEN 2443:2013 beschrijft niet over tekstarmaturen bij ingangen naar de parkeergarages om 
het publiek te waarschuwen alvorens de ruimte wordt betreden. Het zijn vaak de eigenaars c.q. 
beheerders van een parkeergarage, zowel een openbare als een stallingsgarage, die deze 
armaturen waarderen. Holugt-sauer levert kleine transparantarmaturen die hiervoor zeer 
geschikt zijn. 

 

 

Signaalarmaturen voor buitenopstelling 

Holugt-sauer kan ook een stoplicht armatuur beschikbaar die gebruikt kan worden om 
automobilisten te waarschuwen dat toegang tot de garage wordt verhinderd voor voertuigen 
met een gas tank. Dit armatuur is geschikt om buiten te monteren, en dan bij voorkeur bij de 
ingang van de garage. Het armatuur wordt geleverd met een diameter van 210 mm E27 fitting, 
maar 100 of 300 mm en een LED module is ook mogelijk. 

Een tekstplaat waarop staat dat toegang wordt gehinderd i.v.m. gas gevaar wordt mee geleverd 

 


