
PRODUCT OMSCHRIJVING

AFMETINGEN

 ZEMPER BELUX Specialist in Noodverlichting

LSN-16-01-20

Beschermingsgraad: IP20

Referentie: LSN-3240XP3  (ronde lens - anti-paniek functie)

Testmodaliteit:  ZX - Zelftest systeem

SPAZIO ON   
                                       LSN-3241XP3  (langwerpige lens - vluchtwegroute)

Fotometrische gegevens: LSN-3241

Fotometrische gegevens LSN-3240
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Tussenafstanden voor 1 lux op verschillende hoogtes:

IES Viewer v2.99n   
A. Legotin (C) 2004
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           Hoogte van de installatie

                 LSN-3241                      LSN-3240            
 2.0 m  17.76 m                    5.44 m    10.12 m   
 2.5 m  20.59 m            5.67 m    11.70 m          
 3.0 m  22.66 m            5.79 m    12.60 m          
 3.5 m  23.67 m            5.81 m    10.28 m         

Technische specificaties:

Functionaliteit: Permanent / Niet Permanent

Autonomie: 3 uur

Lumenstroom: 240 lm

Aantal lichtbronnen: 1 x LED 3W

Batterij: 4.8V-2.0Ah Ni-Mh

Capaciteit (mA):             <16            

Gewicht (kg): -

Lampvermogen (W):      <3.75 W

Lumenstroom nood: 110 lm

- Voedinsspanning: 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 mogelijkheden:
 - Opbouw, plafond installatie
- Ni-Mh batterij bestendig tegen hoge temperaturen, beschermd tegen overbelasting. 
- Behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polycarbonaat. 
- De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polycarbonaat en het armatuur is te verkrijgen met een anti-paniek 
functie of voor vluchtwegroutes. 
- Geschikt voor installatie op ontvlambare oppervlakten. 
- 3 LED indicators die de staat van het armatuur weergeven:
 - staat van de batterij (laadtijd & autonomie) 
 - staat van de lichtbron/lamp 
 - 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 1 keer per jaar). Het resultaat van de tests worden weergegeven via 
discrete LED indicators. 
- Het armatuur heeft een ingebouwde testknop waarmee je de volgende functies kunt uitvoeren: 
 - Automatische Functie Test (Batterijen, lamp en elektronica worden 1 keer per week getest)
 - Automatische brand-duurtest 
 - Na uitvoer van de onderhouswerkaamheden gebruikt u de testknop om de armaturen te ’re-setten’.
 - Het programeren van de zelftest (data en uur) 
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