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Nödljusmodul R för Connect R10, R20, R30

Montage:  Snäppfastsättning i armatur R10, R20 eller R30 i serie Connect. 
Utförande:  Vit polykarbonat. 
Batteri:   Försedd med specialbatterier från Panasonic. Förväntad livslängd på dessa batterier är 5 år vid    
   normal användning och normala driftsförhållanden (temperatur, luftfuktighet etc).
Ljuskälla:  4 st LED som är integrerade som standard armatur R10, R20 eller R30 i serie Connect. Ljusflöde 107 lm.
Elektriska data:  Driftspänning 3,6 V (Strömförsörjning via armaturen).
Batteri:    3 st AAA typ NimH med total kapacitet 1500mAh. Ger ljus i 3 h vid spänningsbortfall
Mått:    66 x 20 x 101 mm
Övrigt:   Armatur med monterad nödljusmodul är godkänd enligt EN 60598-2-22, dock måste alla utrymmen ljus  
   beräknas så att de uppfyller kraven på utrymningsvägar enligt SS-EN 1838. Modulen har automatisk självtest  
   men även försedd med test-knapp för funktionskontroll. Testfunktion av nödljusmodulen kan även utföras via  
   appen. Batteriernas laddningsstatus och funktion indikeras via grön och röd LED.  

Art nr:        
E75 058 00  Nödljusmodul för Connect R10, R20 och R30

Tillbehör:
064914   Reservbatterier, 3st

Nödljusmodulen R passar till armaturerna R10, R20 och R30 i serie Connect, både till sensor- och slavversion. Enkelt och snabbt montage med 
snäppfastsättning. Armaturen kan även kompletteras med nödljusmodulen i efterhand. Sensorarmaturen behåller alla sina normala funk-
tioner som rörelsestyrning, grundljus, släpljus i tak etc. enl. dina önskemål. Försedd med specialbatterier från Panasonic. Förväntad livslängd 
på dessa batterier är 5 år vid normal användning och normala driftsförhållanden (temperatur, luftfuktighet etc).Nödljusmodulen ger ljus i 3 
timmar vid spänningsbortfall och indikerar status via grön och röd LED. Det krävs att batterierna i nödljumodulen laddas mellan 8-36 timmar 
för att backlight ska fungera. Beroende på hur uppladdade batterierna är från början. Det räcker alltså inte att grön led lyser med ett fast sken, 
den gröna lysdioden är inte en indikation att modulen är fulladdad. Det visar bara att modulen är ansluten och fungerar tekniskt. Men det är 
inte en status för laddningsprocessen. Blinkar grön led är detta en status på att batterierna är kraftigt urladdade.


