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PRODUCT OMSCHRIJVING

Fotometrische gegevens

IP42

IK04 

Beschermingsgraad: 

Slagvastheid: 

Voedingsspanning: 230V-50Hz
- 3 aansluitingsmogelijkheden: schakelbaar, zodat de permanente functie kan aan- of 
uitgeschakeld worden. 
- Isolatieklasse: II
- Vervaardigd conform de normen: EN-60598-1,  EN-60598-2-22.
- Installatie met een montageplaat, installatie in minder dan 1 min. 
- Installatie mogelijkheden: 
 - Opbouw, plafond en wand installatie
 - Inbouw, plafond installatie 
                    - Semi-inbouwkader voor muur installatie
- Ni-Cd batterij bestendig tegen hoge temperaturen, beschermd tegen overbelasting. 
- Behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polycarbonaat en de diffuser uit doorzichting 
hoogwaardig polycarbonaat. 
- Het armatuur is geschikt voor montage op normale ontvlambare oppervlakten.
- Wit decoratief inbouw kader voor plafond montage (plafond).
- Te verkrijgen met de beschermingsgraad IP44 (speciaal voor garages) met de kit APE-144.
- Te verkrijgen met de beschermingsgraad IP65 met de kit APE-065. 
- 2 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
- Het armatuur wordt gecontroleerd door een microprocessor die om de zoveel tijd zelftests 
uitvoert (de lamp wordt iedere 7 dagen getest en de autonomie test iedere 70 dagen).  Het 
resultaat van de tests worden weergegeven via 2 discrete LED indicators. 
- Het armatuur is beschermd in het geval van verkeerde aansluiting.  De ’remote control’ 
aansluiting biedt de mogelijkheid om: 
 - de lamp en de autonomie manueel te testen.
 - het armatuur in rust mode te stellen en te herstarten zonder stroom. 
 - het programmeren van de zelftests.
 - het resetten van de staat en fouten van de armaturen.

Toebehoren: 
- AED0071: semi-inbouwkader voor muur montage
- AMD0051: wit inbouwkader voor plafond montage
- 90091NMF: wit inbouw kit met onderhangende plexiplaat voor 
plafond montage 
- APE144: waterdichte behuizing speciaal voor garages met 
beschermingsgraad IP44
- APE0065: waterdichte kit met beschermingsgraad IP65
- 90095: Opbouw kit met onderhangende plexiplaat voor plafond 
montage
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Controle systeem:  ZX- Zelftest systeem

Niet Permanent

1 uur

500 lm

12 x LED 0.5W

6.0V-1.6Ah Ni-Cd 

-

Functionaliteit: 

Autonomie:

Lumenstroom:

Aantal lichtbronnen:

Batterij:

Gewicht (kg):

Technische specificaties:

Lampvermogen (W):      

Capaciteit (mA):              <120

-< 2.2W 
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