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Tilslutning:

230V AC 50Hz

Armatur:

Hvidlakeret aluminium

Effektforbrug (under opladning):

4,5W

Isolationsklasse:

Kl. I

Kapslingsklasse:

IP 41

Nøddrift:

180 min.

Lyskilde:

12 SMD LED

Batteri:

4,8V 0,8Ah NiMh

Omgivelsestemperatur:

0 til +45oC

Læseafstand:

25 m

Funktion:

Armaturet er et selvforsynede flugtvejsarmatur. Armaturet er stedsebrændende
for indikering af flugtvej. Ved netsvigt lyser armaturet videre i batteridrift i minimum 180 minutter.
Ved tilslutning af forsyning startes opladning af batteri.
LED diode indikerer ladning i gang.
AUTO-TEST: Armaturet har automatisk selvtest med indikering af evt. fejl.

Monteringsvejledning:

Armaturet leveres som “All in one” med piktogrammer (dog ekskl. F: henvisning
i to retninger, som bestilles separat) og monteringskit til montering på væg, ud
fra væg og på loft.

Piktogram:
Skilt A

Skilt B

Skilt C

Skilt F

Henvisning
over dør

Nedhængt i wire bestilles på separat varenr.
Indbygget planforsænket i loft bestilles på separat varenr.
(Udskæringsmål: 355 x 65 mm)
HUSK at tilslutte batteriet inden tilslutning til nettet.
Hvis testdioden lyser rødt, slukkes for nettilslutningen. Batteriet skal aflades
helt, og derefter tilsluttes netspænding igen, hvorefter armaturet tænder i normaldrift.

Henvisning
mod venstre

Henvisning
mod højre

Henvisning i
to retninger

Vedligehold:

Armaturet skal testes iht. gældende lovgivning. Der skal ydes produktet service
mindst én gang pr. år, hvor batteriet som minimum skal testes for korrekt
kapacitet.

Bestilling:
Varenavn:

SL-FOX/LED

Varenr.: 104263

På væg, ud fra væg, på loft

Varenavn:

SL-FOX18/LED

Varenr.: 104265

Enkelt/dobbelt for wire

Varenavn:

SL-FOX22/LED

Varenr.: 104267

Indbyg. planforsænket i loft
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Tilbehør:
Piktogram F:

Pil i to retninger, enkeltsidet

Varenr.: 030875

Piktogram F/F:

Pil i to retninger, dobbeltsidet

Varenr.: 030875+030876

BAT. PAKKE 4,8V 0,8Ah NiMh AAA FOX

Varenr.: 360405-ES

Reservedele:
Batteri:

Selvtest

Test udføres automatisk 1 x hver uge (ca. 30 sekunders varighed) samt 1 x årligt (ca.
120 minutters varighed). Evt. fejl indikeres via lysdiode.
Første ugentlige test starter 20 timer efter idriftsætning.
Første årlige test starter 24 timer efter idriftsætning.
HUSK at tilslutte batteriet inden tilslutning til nettet.

Nedhængt i wire

SL-FOX/LED
Netdrift OK
(Konstant grønt lys)

Fejl på langtidstest
(Konstant rødt lys)

Funktionstest
(Blinker langsomt)

Fejl på lyskilden
(Blinker langsomt)

Langtidstest
(Blinker hurtigt, 1 time)

Fejl på batteriet
(Blinker hurtigt)

215

Strømsvigt (slukket)

289

Ledningstilslutning

Armatur på væg

Planforsænket i loft
Udskæringsmål: 355 x 65 mm

215

289

Armatur på loft

Armatur ud fra væg

215

215

289

289
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