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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 
atskilte 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 ekstrautstyr.

NEPTOLUX I/O

! Overvåket inngang /
utgang modul

! 4stk innganger var
2stk feil overvåket

! 2stk utganger

! Strømstyringsfunksjon
fra innbruddstyv

! Feilovervåkeren eksterne
'frittstående' inventar og
få disse adresserbare

NEPTOLUX I/O
Neptolux I/O er en inngang / utgang modul koblet til 

NEPTO-254 adresse buss. Modulen har 4stk innganger var 

2stk feil overvåket. De overvåket inngangene har mulighet 

for en kabellengde på opptil 1000 meter. modul 2stk 

utganger, for eksempel. brukt til å passere feil eller aktivere 

regionen til det eksterne systemet.

Innganger som brukes til å overvåke generell belysning 

fasene hvis en fase blir borte kan aktivere armaturer region 

eller globalt i hele anlegget.

En annen inngang funksjon er dimming av armaturene i et 

valgt region, for eksempel. for kino, teater, auditorium.

Man kan også slappe av Neptolux I/O til eiendommen 

bestått / alarm system for å slukke nødbelysning om natten 

som en energisparende tiltak. Enheten kan også brukes til å 

overvåke den eldre tradisjonelle lysarmatur via potensialfrie 

fri utgang.

Takket være det lave strømforbruket på 0,1 W modulen er et 

miljøvennlig valg.
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Artikkelnummer
Artikkel: Artikkelnr.:
Neptolux I/O NEPTO-IO

Installasjon
NEPTO IO koblet til NEPTO-254 adresse buss og tar sin egen adresse 
som et vanlig innslag. 16st NEPTO-IO kan kobles per NEPTO-254.
1 = Inn / ut sløyfer plus +
2 = Inn / ut sløyfer minus -
( Ledningsnett er ikke polaritet )

Adresse:

 ● www.prosecas.no ● 

Tekniske data 

! Fager: Hvit

! Driftsspenning:
  20 ⇒ 40 VDC/AC

! Effektforbruk
  Normal: 0,1 W / 2 NU
  (NU=NeptoUnit)

! Inngang 1 og 2:
  Valgbar NC, NO fra
  programvare
  Kabellengde: 25 m

! Inngang 3 og 4:
  Versjon >1.30  
  Valgbar NC, NO
  EOL: 4,7kΩ
  Aktiv: 4,7kΩ
  Kabellengde: 1000 m

! Utgangar
  Maks. last:
  60V/120mA AC/DC
  Intern motstand: 35Ω

! Driftstemperatur:
  5°C ⇒ +40°C

! Maks. luftfuktighet: 95%
  ikke kondenserende

! Materiale: Montge boks
  PLV-plast

! Mål (b x h x d)
  108 x 108 x 32 mm

! Vekt inkl. batteri: 95 g

Navn NL-IO-v423

Dato 2012-11-30

Versjon 4.23

CPD          ENCPD          EN

Utarbeidet av

OUT1 og OUT2 LED indikerer grønt hvis 
utgang er aktiv.
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