
AFMETINGEN

ZEMPER BELUX Specialist in Noodverlichting

LSR-17-03-17

Referentie: LSR-3180EXP  (ronde lens - anti-paniek functie)

SPAZIO ROND    
                    LSR-3181EXP  (langwerpige lens - vluchtwegroute)

1 uur

200 lm

1 x LED 3W

4.8V-1.1Ah Ni-Mh

Capaciteit (mA):             <55             

Lampvermogen (W):      <5.0W P / <0.45W NP  

Testmodaliteit:  ZX-Zelftest systeem 
Een ecologische LED-armatuur

PRODUCT OMSCHRIJVING

Beschermingsgraad:

Slagvastheid: 

Funcionaliteit:

Autonomie: 

Lumenstroom

Aantal lichtbronnen:

Batterij:

Technische specificaties:

Fotometrische gegevens LSR-3181

Fotometrische gegevens LSR-3180

IES Viewer v2.99n   
A. Legotin (C) 2004
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Afstandstabel (1 lx):
                    Hoogte

                 LSR-3181                      LSR-3180            
 2.0 m  19.87 m            6.39 m    8.65 m   
 2.5 m  21.06 m            6.68 m    9.54 m          
 3.0 m  21.95 m            6.81 m  10.27 m          
 3.5 m  22.44 m            6.89 m  10.73 m          

IP40

IK04

Toebehoren plafond montage, inbouw: 

ABX0041: Ronde diffusor + plexiplaat pictogram zeefdruk + montageplaat 
´

- 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 mogelijkheden.
               – Inbouw, plafond installatie.
- Samenstelling van het armatuur: reflector + elektronische apparatuur + accupack.
Elektronische apparatuur:
- Intelligent oplaadbaar batterij systeem, de totale oplaadtijd bedraagt 12 uur om de vereiste autonomie te behalen. 
- 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 
kleine LED indicators. 
- Het armatuur is beschermd bij 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 weergeven van de staat en fouten van de armaturen
Armatuur:
- De behuizing is vervaadigd uit hoogwaardig polycarbonaat.  Geschikt voor installatie op ontvlambare oppervlakten. 
Te verkrijgen in het wit - zwart of grijs. Het perfecte bewijs dat noodverlichting mooi en discreet kan zijn.  Het 
armatuur is discreet integreerbaar, speciaal ontworpen voor diverse architecturale toepassingen.
- Bevestiging in het plafond door middel van 2 veren. 
- 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
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