
Fotometrische gegevens

AFMETINGEN

PRODUCT OMSCHRIJVING

Beschermingsgraad: IP65

ZEMPER BELUX Specialist in Noodverlichting

Referentie: LBP3220XP_CSE

Controle systeem: ZX - Zelftest systeem

LBT-15-10-15

BAAL

Functionaliteit: Permanent / Niet Permanent

Autonomie: 1 uur

Lichtstroom nood: 160 lm

Aantal lichtbronnen: 5 x LED 1W

Batterij: 3.6V-1.6Ah Ni-Cd

Technische specificaties:

Capaciteit (VA):              <4.4VA P80lm / <9.3VA P425 lm / <3.0VA NP        

Lampvermogen (W):      <3.3W P80lm / <8.4W P425 lm / <2.3W NP 

Slagvastheid: IK10

Temperatuur bereik:       -20ºC - +25ºC

Kleurtemperatuur:          4000ºK

Lichtstroom sensor: 80 lm (L1) / 425 lm (L1+L2)

Vluchtwegverlichting, noodverlichting met lichtsensor
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Type C
Max=694,7 cd/klm

- Voedingsspanning: 230V AC/DC
- Optimale besparing, het armatuur heeft een supersnelle lichtsensor, waarmee deze ook binnen is toe te 
passen.  Bij duisternis gaan de LEDs automatisch op een zuinig lichtniveau branden; zodra iemand in de beurt 
komt schakelt de BAAL aan naar 100 %. 
- 3 aansluitingsmogelijkheden: zodat een correct niveau van permanente verlichting kan gekozen worden: 80lm 
of 425lm
- Langwerpige lenzen verspreiden het licht diffuser en zijn daarom meer geschikt voor binnen en gangen.  De 
diffuse lichtspreiding zorgt voor een aangename verlichting van wanden en plafonds. 
- Isolatieklasse: II
- Vervaardigd conform de normen: EN-60598-1,  EN-60598-2-22.
- Installatie mogelijkheden: - Opbouw, wand installatie.
- Ni-Cd batterij bestendig tegen hoge temperaturen, beschermd tegen overbelasting.  
- Batterijverwarming. 
- Behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polycarbonaat, enkel te verkrijgen in het licht-grijs.  
- Transparante polycarbonate diffuser.
- Het armatuur is geschikt voor montage op normale ontvlambare oppervlakten.  
- LED indicators die de staat van het armatuur weergeven:
 - staat van de batterij (laadtijd & autonomie)
 - staat van de lamp
 - staat van de signalisatie
 - resultaat van de test
- Zelftest: Het armatuur voert maandelijks een functietest uit en jaarlijks een duurtest.  Een bi-color LED-
indicator geeft de status van het armatuur aan:
   - Groen LED: OK 
   - Rood LED: fout melding 
   - LED knippert langzaam rood:(1x per 2 sec), batterijfout: vervang de batterijpack en reset de module.   
   - LED knippert snel rood:(2x per 2 sec), lampfout of driverfout. 

Reset & test: wis een foutmelding door tweemaal binnen 5 seconden de testknop in te drukken.  Hierna vindt 
automatisch een korte functietest plaats.
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