ExiLED M ST LED 34m 230V 1h
• Vluchtweg armatuur, gebaseerd op LED-technologie
• Geleverd als decentraal/autotest armatuur
• Eenvoudige installatie en onderhoud
• IP 40 - Beschermingsklasse
• Leesafstand 34 meter

ExiLED M ST LED 34m 230V 1h
Toepassingsgebieden
ExiLED is een elegant en functioneel noodverlichtingsarmatuur in
aluminium en polycarbonaat voor
binnentoepassingen. ExiLED past
uitstekend in b.v. kantoorgebouwen,
bioscopen, hotels, winkelcentra,
horeca omgevingen etc.
De unieke gerasterde folie technologie verzekert gelijkmatige en comfortabele licht spreiding op de polycarbonaat plaat.
ExiLED is ontworpen voor zowel
nieuwe bouwconstructies als renovaties van bestaande gebouwen.

Gemakkelijke en snelle installatie
De royale en elegante behuizing met het schuifsysteem vereenvoudigen de
installatie en eventuele vervanging van de batterij.
Accessoires zijn verkrijgbaar voor gemakkelijke installatie aan de bovenzijde van het armatuur.
Het armatuur en de pictogrammen moeten apart besteld worden.
Verkrijgbare accessoires zijn: pendelbuis, wandbeugel, vlagconsole t.b.v.
wandmontage en beschermkorf.
ExiLED is ook beschikbaar met een leesafstand van 22 meter en 44 meter.
ExiLED kan ingesteld worden als continu ingeschakeld (maintained of nonmaintained).
Afmetingen

Technische gegevens
Back-up capaciteit van de batterij:
Leesafstand:
Werkspanning:
Stroomverbruik:
Batterij:
Bescherming van de batterij:
Lichtbron:
Levensduur van de lichtbron:
Lichtuitgang:
Goedkeuring:
Omgevingstemperatuur:
Vochtigheidsgraad:
IP beschermingsklasse:
Afmetingen:
Gewicht:

1 uur
34 m (uitgangsteken éénzijdig of dubbelzijdig)
220-240V AC, 50-60Hz
9VA/4W
NiMH 3,6V/1.2Ah
Bescherming tegen overlading/ontlading
18 witte LEDs
> 50 000 uur
125 lm (LED)/ 155 lm (noodverlichting)
EN 60598-1, EN 60598-2-22
5-40 °C
0-85%
IP 40
365 x 53 x 272 mm
0.71 kg (zonder polycarbonaat)/1.53 kg (met polycarbonaat)

Kleur:
Materialen:
Montage methode:

Accessoires:
290120.1
290120.2
290120.3
290120.4
290120.5
290120.6
290120.7
290180
290184
290186
290187
290189
290191
290188
290193
290099

Beschrijving
ExiLED M ST 34m 230V 1h

ExiLED dubbelzijdig pictogram 34m pijl naar onder (D) - Leesafstand: 34 m
ExiLED dubbelzijdig pictogram 34m pijl naar rechts (R) - Leesafstand: 34 m
ExiLED dubbelzijdig pictogram 34m pijl naar boven (U) - Leesafstand: 34 m
ExiLED éénzijdig pictogram 34m pijl naar onder (D) - Leesafstand: 34 m
ExiLED éénzijdig pictogram 34m pijl naar rechts (R) - Leesafstand: 34 m
ExiLED éénzijdig pictogram 34m pijl naar links (L) - Leesafstand: 34 m
ExiLED éénzijdig pictogram 34m pijl naar boven (U) - Leesafstand: 34 m
3,6V/1,2Ah NiMH  batterij, geeft 1 uur reservetijd
ExiLED 34 diodematrise. reserve LED voor 290120
ExiLED muursteun voor 290080, 290120 en 290130
ExiLED vlagsteun voor 290080 en 290120
ExiLED pendelbuis 1 m voor 290080, 290120 en 290130
ExiLED wandbeugel 4m voor 290080, 290120 en 290130
ExiLED verbindingsstuk voor plafondmontage voor 290080, 290120 en
290130
ExiLED 34 beschermkorf. Voor leesafstand: 34 m
Plug-in module potentiaalvrij, met NO of NC contact

Dit document is niet bedoeld voor installatiedoeleinden. Niettegenstaande de nodige zorg werd besteed aan de opmaak van dit document, zien wij af van iedere aansprakelijkheid
m.b.t. de juistheid van deze informatie. Productkenmerken kunnen steeds worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging. Bij twijfel kan u best contact opnemen met onze
diensten.
Honeywell Life Safety SA/NV
			

Avenue de l’Expansion 16D
4432 Alleur (Belgium)		

Phone:
Fax:

+32 (0)4 247.03.00
+32 (0)4 247.02.20

E-mail:
info.hlsbe@honeywell.com
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Bestelgegevens
Bestelreferentie
290120

Geanodiseerd aluminium/zwart kunststof
Aluminium/polycarbonaat
Inbegrepen: muursteun (art. nr 290186) en verbindingsstuk voor
plafondsteun (art. nr 290188)

