
Αυτόνομος συμβατός
φωτισμός ασφαλείας 3
ωρών
Χωνευτό φωτιστικό ασφαλείας EM120B

Η ασφάλεια είναι εξαιρετικά σημαντική για τους ιδιοκτήτες κτιρίων και, κατά συνέπεια, το να
έχουν τοποθετημένο κατάλληλο φωτισμό ασφαλείας είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα για
αυτούς. Το χωνευτό φωτιστικό ασφαλείας EM120B προσφέρει μια εύκολη λύση για
αυτόνομο φωτισμό έκτακτης ανάγκης που συμμορφώνεται πλήρως με τους ευρωπαϊκούς
κανονισμούς. Η μπαταρία λιθίου (LiFePO4) έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα
προϊόντα νικελίου, καθώς έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, καλύτερη συμπεριφορά
εκκένωσης, κατασκευάζεται με πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο και μπορεί να
ανακυκλωθεί. Δύο φακοί με δυνατότητα εναλλαγής παρέχονται με το προϊόν, για τη ρύθμιση
της γωνίας δέσμης ανάλογα με την εφαρμογή.

Οφέλη
• Πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα για φωτιστικά ασφαλείας
• Η μπαταρία τύπου λιθίου παρέχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, χαμηλή αυτόματη εκκένωση
και ανοχή σε υψηλές θερμοκρασίες

• Φιλική προς το περιβάλλον λύση σε σύγκριση με τα προϊόντα νικελίου, καθώς η
μπαταρία μπορεί να ανακυκλωθεί

Χαρακτηριστικά
• Δύο οπτικά συστήματα φακών με δυνατότητα εναλλαγής: διάδρομος και ανοιχτός χώρος
• Φωτισμός ασφαλείας 3 ωρών με προαιρετικό αυτοδιαγνωστικό έλεγχο
• Απόδοση φωτισμού 180 lm που καλύπτει τις ανάγκες τυπικών εφαρμογών

Εφαρμογή
• Περιβάλλοντα γραφείων
• Διάδρομοι και χώροι μεταφορών
• Χώροι φιλοξενίας
• Καταστήματα
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Versions

Emergency downlight EM120B

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

Λεπτομέρειες για το προϊόν

EM120B comes with two

interchangeable lenses
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Changing the battery of the

EM120B
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Λεπτομέρειες για το προϊόν

Green indicator LED shows the

status of self-test unit

Installation of EM120B in 68 mm

hole
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