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Pressmeddelande 14/04/21 
 
 
 
 
Voyager Square: Snygg design med stort igenkänningsområde och IP65-klassning 
 
 
Nya Voyager Square nödskyltsarmatur från Thorn är stark, snygg och supersäker för ultimat prestanda 

när det behövs som mest. 

 

 

Dornbirn, Österrike/april 2021 – Nödbelysning kan betyda allt när det kniper. I nödsituationer är det 

extra viktigt att den syns bra och går att lita på. Bra nödbelysning kan rädda liv och Voyager Square 

har skapats med maximal tillförlitlighet och synlighet i åtanke. 

 

Framtagen för flera användningsområden 

Voyager Square är en väggmonterad nödutgångsskylt som kan användas för många olika 

användningsområden tack vare IP65-skydd och IK10-klassificering. Den kvadratiska skylten syns på 

upp till 44 m, vilket gör den lämplig för många användningsområden såsom fabrikshallar, logistikcenter, 

garage eller byggvaruhus. Med en luminans på 500 cd/m2 inom det vita området uppfyller Voyager 

Square även högsta standard för belysning (enligt DIN 4844). 

 

Snygg, smidig och robust 

Dess snygga, smidiga och robusta design gör Voyager Square till ett diskret tillskott var den än 

placeras. Den smidiga och kompakta formen betyder att den är enkel att installera och underhålla, och 

flera tillgängliga piktogram innebär att den är väldigt flexibel. Den supersäkra ytan skyddar inte bara 

mot damm och vatten, den är även extremt enkel att rengöra. Tack vare IK10-klassificeringen är 

Voyager Square dessutom väldigt stöttålig.  

 

Den fristående versionen  

Voyager Square finns som fristående armaturer med Autotest-/DALI-test-funktion och alternativ med 

centralbatteri. De fristående versionerna drivs med litiumjärnfosfatbatterier med 3 års garanti och lång 

hållbarhet. Tack vare den integrerade PROset-funktionen kan armaturerna enkelt adresseras, 

konfigureras och underhållas via NFC med hjälp av PROset-pennan eller PROset-appen.  

 

Gregor Mayr, Product Manager Emergency Lighting, säger: ”Testning, upprepning och fortsatt 

utveckling var alla viktiga steg på resan när vi skapade Voyager Square. Den kompakta, användbara 

och sist men inte minst motståndskraftiga och tillförlitliga nödbelysningen är den perfekta diskreta men 

ändå kraftfulla lösningen för nödbelysning som Thorn har att erbjuda idag.” 
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Bilder 

(Foton från Thorn) 
 

 
Den smidiga och kompakta formen betyder att den är enkel att installera och underhålla, och flera 
tillgängliga piktogram innebär att den är väldigt flexibel. 
 

 
Voyager Square är en väggmonterad nödutgångsskylt som kan användas för många olika 
användningsområden tack vare IP65-skydd och IK10-klassificering. Den kvadratiska skylten syns på 
upp till 44 m. 
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Nya Voyager Square nödskyltsarmatur från Thorn är stark, snygg och supersäker för ultimat prestanda 
när det behövs som mest. 
 
 
Videon 

https://www.youtube.com/watch?v=nwrzNVY64Nc 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=nwrzNVY64Nc
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Information 

Detta pressmeddelande och högupplösta bilder kan laddas ned från: 
http://www.thornlighting.com/en/about-us/press 
 
 
Om Thorn 

Thorn designar och utvecklar innovativa, prestandadrivna och pålitliga belysningslösningar för inom- och 
utomhusbelysning samt olika styrningsalternativ. Vår omfattande produktportfölj uppfyller de dagliga 
behoven för kommuner, leverantörer, konsulter, arkitekter, installatörer, återförsäljare och slutanvändare. 
Den lämpar sig för ett brett urval av tillämpningar, inklusive kontors-, utbildnings-, industri- och 
stadsmiljöer, transport, sport, vägnät och parkeringsplatser, samt nödbelysning och olika lösningar för 
styrning.  Thorn är ett globalt varumärke som är synonymt med beprövad kvalitet, tillförlitlighet och 
effektivitet. Med över 90 år av belysningserfarenhet har vi etablerat oss som en pålitlig partner som alltid 
strävar efter att ge kunderna en support som sträcker sig bortom själva produkten. Vi hjälper till att 
förbättra allmän- och trafiksäkerhet i städer och kommuner med intelligenta lösningar och bättre 
anslutningsmöjligheter. Thorn är en stolt medlem av Zumtobel Group med fokus på att erbjuda rätt 
belysningslösning för människor, platser och miljön. Vår främsta prioritet: We make light work for you. 
Läs mer på www.thornlighting.com 
 
 
Presskontakt: 

Daniela Thanner 
Brand Project and Communications Manager Thorn 
Tel: +43 664 808 922 263 
Daniela.Thanner@zumtobelgroup.com 
 
Nina Soderstrom 
Marketing Communications Manager Nordic & Baltics 
Tel: +46 705 360933 
Nina.Soderstrom@zumtobelgroup.com 
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