Wanneer het écht aankomt
op betrouwbaarheid

ELEKTRISCHE VLUCHTWEGAANDUIDING MET NOODVERLICHTING

INCLUSIEF

INSTALLATIE
Maak de bevestigingsdeksel los (Fig. 1).
Bevestig vervolgens de bevestigingsdeksel aan de muur
(Fig. 2). Sluit de elektriciteitsdraden aan (Fig. 3). Als laatse
stap wordt de body weer bevestigd aan de deksel (Fig. 4).
Let op: na de installatie moet het armatuur 24 uur lang
voorzien worden van stroom zodat de accu volledig
opgeladen kan worden.

- Pictogram
- Beugel
Optioneel:
- Plafondbeugel
- Wandbeugel
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Afmetingen
Gewicht
Materiaal
Bevestiging
Lichtbron
Kleurtemperatuur
Input voltage
Frequentie
Input stroom
Nood stroom
Nood stroom duur
Normale lichtopbrengst 2 spots
Normale lichtopbrengst 2 spots
Nood lichtopbrengst 2 spots
Nood lichtopbrengst 2 spots
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290 mm x 205 mm x 44 mm
0,8 Kg
Polycarbonaat
Muur of plafond
36 st. leds - 2 st. noodverlichting lampen
6500K
AC220-240V 50Hz/60Hz
50Hz/60Hz
10W
2.4 W
≥ 3 uur
≥ 520cd/m2
Vanaf 2.70 mtr hoog 2 Lux op de grond
≥ 260cd/m2
Vanaf 2.70 mtr hoog 10 Lux op de grond
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WERKING
De armaturen kunnen enkel binnenshuis gebruikt worden. Ze moeten worden
aangesloten op het netvoeding. Onder normale omstandigheden worden de leds en
de accu continu voorzien van stroom. In het geval van een stroomstoring schakelt het
armatuur over op de accu. Wanneer de stroomstoring is verholpen zal het armatuur weer
overschakelen op netvoeding.

INDICATIE LAMPJES
Groene lamp knippert: 		
Groene lamp brandt continu:
Gele lamp knippert:		

De batterij wordt opgeladen
De batterij is volledig opgeladen
De batterij krijgt geen of heeft geen stroom meer

HANDMATIGE TEST
Houdt de test knop ingedrukt wanneer het armatuur wordt voorzien van netvoeding.
Het armatuur switched naar de noodstatus. Als de testknop weer wordt los gelaten
schakelt het armatuur weer terug naar de netvoeding.
Voor de maandelijkse inspectie drukt u twee keer de test knop in. Het groene lampje
knippert snel achter elkaar. Na 25-35 seconden switched het armatuur van de accu
terug naar de netvoeding.
Voor de halfjaarlijkse inspectie drukt u drie keer de test knop in. Het groene lampje
gaat dan snel achter elkaar knipperen. Na 30 minuten switch het armatuur van de accu
naar netvoeding. Na 30 tot 35 minuten switched het armatuur over naar netvoeding.
Wanneer het groene lampje minder dan 30 minuten knippert en het lampje geel gaat
knipperen, duidt dit op een defect.

Storings lamp
Oplaad lamp
Test knop

T 0031 341 360111

E Info@lighting-solutions.co.nl

I www.lighting-solutions.co.nl

De vele voordelen op een rij
Strak en tijdloos
design

Eenvoudig
te monteren

3 jaar garantie

Beschermingsgraat
IP 40

Herkenningsafstand
van 30 meter

Muur en plafond
bevestiging

Extra led’s voor
vluchtwegverlichting

Inclusief spot
verlichting 20 Lux

Voldoet aan vele
voorschriften
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