
TEKNOWARE NOODVERLICHTING 
ESCAP TECHNOLOGIE



De Teknoware Escap technologie is een onderhoudsvrije en milieuvriendelijke oplossing  
voor noodverlichting met supercondensator back-up.

De bescherming van ons milieu vormt een belangrijk onderdeel van onze 

gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Teknoware Escap 

is een milieuvriendelijke, batterijloze oplossing voor noodverlichting 

met supercondensator back-up. Supercapacitoren hebben vele 

milieuvoordelen ten opzichte van traditionele batterijen: ze bevatten geen 

gevaarlijke stoffen en hun levensduur is meer dan het driedubbele van 

een traditionele batterij. Escap-armaturen verbruiken ook minder energie 

en stoten dus minder CO2 uit.

ZEER HOGE DUURZAAMHEID
Alle Escap armaturen hebben standaard een garantie van 10 jaar en 

zijn praktisch onderhoudsvrij gedurende hun gehele levensduur, tot wel 

20 jaar en langer. Ons Escap-assortiment omvat een uitgebreide selectie 

van autonome nood- en nooduitgangsarmaturen die geschikt zijn voor 

verschillende soorten gebouwen en voor vele doeleinden.  

Escap-armaturen hebben een temperatuurbereik van -25° tot +35°C 

zodat ze ook buiten kunnen worden gebruikt en in bijvoorbeeld 

ondergrondse parkings. Alle Escap armaturen zijn uitgerust met de 

LumiTest zelftesttechnologie. Als optie kunt u kiezen voor het AaltoCtrl 

draadloze monitoringsysteem, evenals het cloud-gebaseerde 

MyTeknoware monitoringsysteem op afstand.

milieuvriendelijk
Geen milieubelastende schadelijke stoffen zoals 

batterijen. U kunt supercondensatoren recycleren zoals 

standaard elektronica-afval.

veilig
Er zijn geen elektrochemische laad of ontladingsreacties 

en ook geen explosieve gassen in supercondensatoren.

veelzijdig 
Supercondensatoren hebben een breed temperatuur-

bereik van -25° tot +35°C terwijl batterijen hun 

capaciteit verliezen bij temperaturen onder 0°C.

10 JAAR

betrouwbaar
Alle Escap armaturen hebben een garantie van 10 jaar 

en ze zijn praktisch onderhoudsvrij gedurende hun  

gehele levensduur ( > 20 jaar).

duurzaam
Supercondensatoren kunnen miljoenen keren opgeladen 

worden zonder nadelige effecten, zelfs als ze zich voor 

een lange tijd in een ontladen toestand bevinden.

design
Het mooie en tijdloze design van de noodarmaturen is 

geschikt voor zeer veel toepassingen in tal van projecten.

VOORDELEN

ONDERHOUD
De lange levensduur van de supercondensatoren in 

combinatie met de high-power LED’s garanderen 

een onderhoudsvrije oplossing gedurende de hele 

levenscyclus van het armatuur.
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ZIJN SUPERCAPACITOREN DUURDER IN VERGELIJKING MET BATTERIJEN?
Het is juist dat de aankoopkost van supercondensatoren hoger is dan die van batterijen. Wanneer echter alle kosten (nieuwe  

batterijen, kost voor het vervangen, arbeidskosten, recyclagekosten,…) gedurende de gehele levensduur in rekening worden  

gebracht, geven de supercondensatoren zeer duidelijke besparingen.

ZIJN SUPERCAPACITOREN ENKEL BESCHIKBAAR MET 1U AUTONOMIE?
Het is inderdaad zo dat de Escap technologie op dit moment enkel 1u autonomie biedt. Daarom verkopen we het alleen in  

landen waar 1 uur vereist is. Dit is zo in de meeste Europese landen waaronder ook België.

NIMH-BATTERIJEN ZIJN TOCH RECYCLEERBAAR?
Deze batterijen zijn over het algemeen veilig wanneer zij op de juiste manier worden gerecycleerd. Hoe dan ook, ze moeten  

altijd afzonderlijk worden gerecycleerd, terwijl supercondensatoren samen met de andere elektronica-onderdelen kunnen  

worden gerecycled.

Bovendien betekent de langere levensduur van supercondensatoren ook minder afval. En dit verlaagt zowel de kosten als de  

impact op het milieu.

SOMMIGE BATTERIJEN HEBBEN TEGENWOORDIG TOCH OOK EEN LEVENSDUUR TOT 8 JAAR?
Garantie is iets anders dan alleen een claim van de verwachte levensduur. De verwachte levensduur van een supercondensator  

is 20 jaar en wij geven er standaard 10 jaar garantie op. Hier kan geen enkele batterij aan tippen.

WAAROM MAKEN ANDERE MERKEN GEEN GEBRUIK VAN DEZE TECHNOLOGIE?
Vandaag de dag zijn er naast Teknoware wel degelijk andere merken die de supercapacitor gebruiken. Naar de reden waarom  

andere fabrikanten niet voor dezelfde technologie hebben gekozen, kunnen we alleen maar gissen. Een van de redenen zou  

kunnen zijn dat supercondensatoren andere technische eigenschappen hebben dan batterijen. Dit betekent dat de elektronica van  

noodarmaturen moet worden ontwikkeld om de volledige ontlaadcurve van de supercondensator te kunnen benutten, die  

verschilt van de ontlading van de batterij. Bovendien verschillen ze mechanisch, wat betekent dat de constructie van het armatuur  

opnieuw moet worden ontworpen, indien van accu’s naar supercondensatoren wordt overgeschakeld. Dit vergt aanzienlijke  

R&D-inspanningen (en kosten) bij de fabricage van nieuwe behuizingen voor de armaturen.

ZIJN SUPERCONDENSATOREN VERKRIJGBAAR IN DE VRIJE HANDEL?
Zij zijn net als batterijen verkrijgbaar. Het belangrijkste verschil is dat supercondensatoren ontworpen zijn om mee te gaan  

gedurende de hele levensduur van het armatuur, terwijl batterijen altijd slijtageonderdelen zijn die op een bepaald moment  

vervangen moeten worden. Indien nodig kunnen supercondensatoren ook worden vervangen (uit stock), net als elk ander  

onderdeel in de armaturen van Teknoware.

VOLDOEN DE ESCAP ARMATUREN VAN TEKNOWARE AAN ALLE NODIGE EUROPESE RICHTLIJNEN?
Wij garanderen dat supercapacitoren gebruikt kunnen worden als noodverlichting en dat deze technologie volledig in  

overeenstemming is met de IEC 60598-2-22 norm.
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