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Neptolux tilbyr en ny og 
moderne løsning tilpasset 
dagens krav til et 
økonomisk,driftssikkert og 
miljøvennlig nødlysanlegg.
Den tradisjonelle inndelingen i 
adskilte grupper med ledelys 
og markeringslys er nå historie.
Armaturene installeres fritt på 
Nepto-bussen, og sentralen 
gjenkjenner selv armauren 
med adresserbar elektronikk. 
Fjernovervåking, grafisk 
presentasjon via PC, dimming, 
LAN-tilkobling, GSM-alarm, 
SIA-alarm osv. er naturligvis å 
få som tilleggsvalg.

NF FLUSH

! For innfelt montasje av 
armaturene NF 20 og 
NF 40

! Fjærbelastede klipps 
for sikker montering i 
de fleste tak

! Krever NF 20 eller NF 
40
 

NF FLUSH
Med NF FLUSH blir Neptoluxarmaturene NFW20 og NFW40
innfelt i undertak slik at kun piktogrammet synes.
NF FLUSH må kombineres med armatur og er utstyrt for 
sikker montering i de fleste tak.

NF FLUSH har et lite inspeksjonshol for kontroll av 
armaturens tofargede status lysdiode.

IP41



Artikkelnummer
Artikkel: Artikelnr:
Innfellingskit for 20m armatur, NFW20 NF20-FLUSH
Innfellingskit for 40m armatur, NFW40 NF40-FLUSH

Montering
1. Lag et rektangulert hull i taket, se størrelse under tekniske data 
avhengig av 20m eller 40m skilt størrelse.

2. Dra ned linje kablene og koblea pluss og minus i den 2-polige 
skruesplinten. Skrue 1 = pluss ( + ) og skrue 2 = minus ( - )

3.Ta bort piktogram med et skrujern for å løsne 
sperreskruen og så løsner du piktogramet i.h.h.t 
bildet .

4.Vri piktogramfestet 180° så det peker opp. 

5. Vri fast armaturen i sokkelen på NF FLUSH.

6. Vri tillbake piktogramfestet 180° så det peker ned. 

7. Sett tilbake piktogrammet gjennom åpningen på NF FLUSH og
videre inn i armaturens piktogramfeste til et klikk høres. Skru 
deretter fast sperreskruen igjen.

8. Trykk fast den 2-polige kontakten i NF FLUSH.

9. Flytt fjærene til øvre posisjon om taket er tykkere enn 15mm.

10. Trykk sammen fjærene på NF FLUSH og fell inn i taket. 
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Tekniske data

! Farge: Hvit

! Maximal luftfuktighet: 
95% ikke kondenserende

! Material: Pulverlakkert 
metall

! Mål (l x b x h)
20m: 250x120x110mm 
40m: 380x120x110mm 

Innbyggings dybde:
  120 mm

Montasjehull
  20m: 220 x 90 mm
  40m: 350 x 90 mm

! Tak tykkelse: 5-35 mm
5-15 mm standard 
15-35 mm flytt

fjærene

! Vekt
20m: 500 g 
  40m: 650 g
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