
Aparat de iluminat de
siguranță, cu
autonomie de 3 ore
Aparat de iluminat de siguranță EM120B

Siguranța este extrem de importantă pentru proprietarii de clădiri și, prin urmare,

instalarea unui iluminat de siguranță adecvat este o preocupare majoră pentru

aceștia. Aparatul de iluminat EM120B oferă o soluție simplă pentru iluminatul de

siguranță autonom, respectând pe deplin reglementările europene. Bateria cu litiu

(LiFePO4) are numeroase avantaje spre deosebire de produsele pe bază de nichel,

deoarece are o durată mai lungă de viață și un comportament mai bun la descărcare,

este produsă într-un mod mai economic și poate fi reciclată. Odată cu produsul sunt

furnizate două lentile interschimbabile, pentru reglarea unghiului de distribuție

luminoasă în funcție de aplicație.

Beneficii
• Îndeplinește standardele europene pentru aparatele de iluminat de siguranță

• Bateria de bază de litiu asigură o durată mai lungă de viață, un nivel scăzut de

descărcare automată și toleranță la temperaturi ridicate

• Soluție mai prietenoasă cu mediul spre deosebire de produsele pe bază de nichel,

deoarece bateria poate fi reciclată

Caracteristici
• Două sisteme optice cu lentile interschimbabile; coridor și spațiu deschis

• Iluminat de urgență cu durata de 3 ore cu autotest opțional

• Fluxul luminos de 180 lm satisface cerințele aplicațiilor tipice

Cerere
• Spații pentru birouri

• Coridoare și zone de transport

• Industria hotelieră

• Magazine
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Versions

Detalii produs

EM120B comes with two

interchangeable lenses

Emergency_downlight-EM120B-

SPP.TIF

Changing the battery of the

EM120B

Installation of EM120B in 68 mm

hole

Green indicator LED shows the

status of self-test unit
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