
Functionaliteit: Permanent / Niet permanent

Autonomie: 1 uur

Lumenstroom: 180 lm P / 300 lm NP

Aantal lichtbronnen: 2 x LED 3W

Batterij: 6.0V-1.6Ah Ni-Mh

Technische specificaties:

PRODUCT OMSCHRIJVING

AFMETINGEN

ZEMPER BELUX Specialist in Noodverlichting

LST-16-04-06

Capaciteit (mA):             <80        

Lampvermogen (W):      <8.5W P / 1.1W NP

- Voedingsspanning: 230V-50Hz
- 3 aansluitmogelijkheden: het armatuur is schakelbaar zodat de permanente functie kan aan- of uitgeschakeld 
worden. 
- Isolatieklasse: II
- Ontworpen conform de normen: EN-60598-1,  EN-60598-2-22.
- Installatie met een montageplaat. 
- Installatie mogelijkheden: 
 - Opbouw, plafond en wand installatie.
 - Inbouw, plafond installatie.
- Ni-Mh batterij voor hoge temperaturen, beschermd tegen overbelasting. 
- De behuizing en de diffuser zijn vervaardigd uit hoogwaardig polycarbonaat. 
- Het armatuur is geschikt voor montage op normale ontvlambare oppervlakten. 
- Decoratief kader voor inbouw installatie, te verkrijgen in het wit en zwart. 
- Te verkrijgen met onderhangende pictogramplaat voor plafond installatie (inbouw kader met onderhangende 
plexiplaat ABT0081 + APT3XX). 
- Intelligent oplaadbaar batterij systeem, de totale oplaadtijd bedraagt 12 uur om de vereiste autonomie te behalen. 
- 2 LED indicators die de staat van het armatuur weergeven:
 - staat van de batterij (laadtijd & autonomie)
 - staat van de lamp
 - staat van de signalisatie
 - situatie van de staat van de test
- Wanneer de armaturen worden geïnstalleerd zonder de controle eenheid (TPT8125W): de armaturen worden 
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. 
- Om de armaturen draadloos te beheren moeten die aangesloten worden op de controle eenheid  (TPT8125W) + 
computer.
- Draadloze communicatie van armatuur tot armatuur.  Tot 8 zones, 125 armaturen per zone.

T  LED    SPAZIO   
Referenties: LST-3300EDPW (ronde lens - anti-paniek functie)

                    LST-3301EDPW (langwerpige lens - vluchtwegroute)
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Fotometrische gegevens LST-3301

Beschermingsgraad: IP40

Slagvastheid: IK04

Fotometrische gegevens LST-3300
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ABX0061: Wit inbouwkader met pictoplaat (zeefdruk)
AMT0061: Wit inbouwkader 
ABT0081: Opbouw accessoire met onderhangende pictoplaat (plexi plaat + sticker)

Toebehoren plafond montage - inbouw:

Afstandstabel (1 lux)
                     Hoogte

                 LST-3301                      LST-3300            
 2.0 m  17,36 m            6.30 m    9.63 m   
 2.5 m  20.09 m            6.90 m  10.69 m          
 3.0 m  22.54 m            7.29 m  11.59 m          
 3.5 m  24.95 m            7.05 m  12.35 m          

Ecologisch LED-armatuur
Controle systeem: ZDW draadloos test systeem
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