
PRODUCT OMSCHRIJVING

Referentie: FSPC-1602C

ZEMPER BELUX Specialist in Noodverlichting

- Spanningsvoeding: 230V-50Hz - met elektronische ballast
- Isollatieklasse: I
- Zone 1 (gas) / Zone 21 (stof)
- Ex d IIC T6 Gb
- Ex t IIIC T85ºC Db
- Vervaardigd conform de normen:
EN 60079-0:2009, EN 60079-1:2007, EN 60079-31:2009, EN 60598-1:2004/A1:2006
EN 60598-2-22:1998/A1:2003, UNE 20392-93
- Volgens de ATEX richtlijnen 94/9/CE
- Certificaat van EG-Typeonderzoek
- Nr. Certificeringinstantie (Ex versie): Nº 0163 (LOM)
- Installatie mogelijkheden:
 - Opbouw, wand en plafond montage (BRD-001 montage klem, wordt apart verkocht)
 - Opbouw, voor hangende montage (CAM-001 montage ring, wordt apart verkocht)
- Temperatuur bereik: 0ºC to +40ºC
- De behuizing is vervaardigd uit giet aluminium afgewerkt met een poedercoating (staalvrij). 
- De slagvaste diffusor is uitgevoerd uit polycarbonaat.  De parabolische reflector is vervaardigd 
van polycarbonaat.
- Kleur: geel - RAL-1003, verf: polyurethaan. 
- Explosievrije O-ring
- 2 aansluiting mogelijkheden ¾ NPT voor EX wartel (niet inbegrepen) – deksel inbegrepen om 
de opening af te sluiten. 
- Elektrisch verbindingsstuk 4P + 2 afstandschakelaars.  Voor kabels tot 2,5 mm.
- Geschikt voor montage op normale ontvlambare oppervlaktes. 
- Intellegent oplaadbaar batterij systeem, de totale laadtijd bedraagt 18 uur om de vereiste 
autonomie te behalen. 
- Het armatuur beschikt over een LED indicator waarmee de juiste staat van de oplaadtijd van de 
batterij wordt weergegeven.
- De aansluitingsschakelaar biedt de volgende mogelijkheid aan: 
         * De armatuur gaat in standby wanneer die niet is aangesloten op de stroomvoorziening. 
         * Lamp tests uit te voeren

FSPC 16-04-11

AFMETINGEN

Fotometrische gegevens

Beschermingsgraad IP:

Slagvastheid IK:

66

05

1 uur

460 lm

11W 2G7

3.6V-4.0Ah Ni-Cad

-

Niet PermanentFunctionaliteit:

Autonomie:

Lumenstroom:

Aantal lichtbronnen:

Batterij:

Gewicht (kg):

Technische specificaties:

Capaciteit (mA):              <35     

Lampvermogen (W):       <3.6

Testmodaliteit: ZC - Standaard systeem 

157M8 485

375

Toebehoren:

BRD-001: Montage klem (opbouw)
CAM-001: Montage ring (voor hangende 
installaties)
PSA001: EX Wartel

IES Viewer v2.99n
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