
Downlight EM120B –
vhodný ako núdzové
osvetlenie po dobu až
3 hodín
Núdzové stropné svietidlo EM120B

Bezpečnosť má pre vlastníkov budov veľký význam, a preto je pre nich dôležité, aby

mali namontované núdzové osvetlenie. Downlight EM120B ponúka jednoduché

riešenie samostatného núdzového osvetlenia, ktoré je v úplnom súlade s

európskymi právnymi predpismi. Lítiová batéria (LiFePO4) má mnoho výhod oproti

produktom založeným na nikle, keďže má dlhšiu životnosť, pomalšie sa vybíja,

vyrába sa spôsobom, ktorý je šetrnejší k životnému prostrediu a dá sa recyklovať. S

výrobkom sa dodávajú dve vymeniteľné šošovky na nastavenie uhla vyžarovania

podľa spôsobu použitia.

Výhody
• Spĺňa európske normy pre svietidlá, ktoré zabezpečujú núdzové osvetlenie.

• Lítiová batéria je zárukou dlhšej životnosti a vysokej teplotnej tolerancie.

• Riešenie, ktoré nepoškodzuje životné prostredie na rozdiel od výrobkov

založených na nikle, keďže batérie je možné recyklovať

Vlastnosti
• Dve vymeniteľné šošovkové optiky; pre chodby a otvorený priestor

• Núdzové osvetlenie s voliteľným samotestom, výdrž 3 hod.

• Svetelný výkon 180 lm je určený pre typické oblasti použitia
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Aplikácie
• Kancelárske prostredie

• Chodby a prechodové miestnosti

• HoReCa - hotely, reštaurácie, kaviarne

• Maloobchodné predajne

Versions

Emergency downlight EM120B

Rozmerový obrázok

Podrobnosti o produkte

EM120B comes with two

interchangeable lenses
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Podrobnosti o produkte

Changing the battery of the

EM120B

Green indicator LED shows the

status of self-test unit

Installation of EM120B in 68 mm

hole

Núdzové stropné svietidlo EM120B
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