NEPTOLUX NA55
!

LED long-life-dioder, 10
års beregnet levetid

!

Lithium batteri, 10 års
beregnet livslengde

!

Tilkobles med
lavspenning

!

Adressert overvåking
uten ekstra kabel

NEPTOLUX NA55
NA55 armaturen er beregnet på montering i vanlig innfelt
installasjonsboks til belysning av trappetrinn eller som et

!

Klarer temperaturer ned
til -20Cº

!

Teatermodus, dimbar

!

Innfelt montering i
standard apparatboks

lavt plassert og diskret nødlys
Lithium batteri med 10 års beregnet livslengde reduserer
servicebehovet og gjør armaturen til et miljømessig godt
valg. NA55 er helt halogenfri.
Armaturen tilkobles med lavspenning 40VDC via Neptolux/
Prodex -sentral for adressert overvåking.

IP41

F

Armaturen er konstruert for å fungere til og med
omgivningstemperaturer (ned til -20 C) med 1t opprettholt

Neptolux tilbyr en ny og
moderne løsning tilpasset
dagens krav til et
økonomisk,driftssikkert og
miljøvennlig nødlysanlegg.

nøddriftstid.

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.
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Tekniske data

Artikkelnummer

!

Fager: Hvit
Svart på bestilling

!

Driftspenning:
24
40 VDC

!

Effektforbruk
Normal: 0,03 W / 5NU
(NU=NeptoUnit)

!
!

Akkumulator: Lithium
7,4 V / 320 mAh
Driftstemperatur:
-20°C
+40°C

Artikkel:
Armatur, NA55
Alternativ:
For tilkobling via lavspenning 40 VDC
Reservedeler:
Lithium akkumulator

Lyskilde: 8 x 0,1 W
long-life LED

!

Maks. luftfuktighet: 95%
ikke kondenserende

!

Materiale: Halogenfri
brannbestandig ABSplast klasse UL94 V-0,
UV-bestandig.

!

Mål: (h x b x d)
85 x 85 x 65 mm
Innfelt:
85 x 85 x 12 mm

Armaturen monteres innfelt i standard apparatboks (68 mm) eller
frittstående innfelt i vegg/undertak.

Vekt inkl. batteri: 95 g
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Li-Po/320

Installasjon

Innbygningsdybde:
38 mm
Monteringshull:
Ø 60-70 mm eller i
standard innfelt
apparatboks (68 mm).

CPD

Standard

Den elektriske tilkoblingen skal skje: “+”-polen kobles til pol 1 og “-”polen til pol 2.

!

!

Artikkelnr.:
NA55
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