NeptoPower 12/24 LM


Driftdon för
högeffektsmoduler



Ansluts via Nepto-bussen



2 utgångar á 12V 60Watt



Lastövervakning av ljuskällor
och testning av ansluta
enheter



Kan driva upp till 60 st
FlatLight eller 24 st
BrightLight.

NEPTOLUX NeptoPower 12/24 LM
NeptoPower 12/24 LM är ett driftdon med accumulator för
högeffekts LED-armaturer. Modulen har 2 utgångar om
vardera 12V 60Watt. På utgångarna ansluts sedan
armaturerna, upp till 30st FlatLight eller 12st BrightLight per
utgång. Utgångarna är strömövervakade och larmar vid
ljuskällefel.
Modulen ansluts till 230V för laddning av accumulatorn samt
till Nepto-bussen för övervakning och belysningsstyrning
precis som en normal armatur i NeptoLux-systemet.
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Anslutna armaturer testas och kontrolleras och eventuella fel
Neptolux erbjuder en ny
modern lösning anpassad för
dagens krav på en ekonomisk,
driftsäker och miljövänlig
nödbelysningsanläggning.

rapporteras via Nepto-bussen mot centralen. Inspänning,
batterispänning och linjeström mäts kontinuerligt.

Den traditionella indelningen i
skilda grupper av ledljus- och
nödsbelysning är historia.
Armaturerna installeras fritt på
NeptoBus-linjen och centralen
identifierar själv armaturen
med adresserbar elektronik.
Fjärrövervakning, grafisk
presentation via PC, dimmring,
LAN anslutning, GSM-larm,
SIA-larm osv kan anslutas.
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Artikelnummer
Tekniska data


Mått: 347x267x76mm
(h x b x d) Centralenhet



Vikt: 5 kg



Anslutningsspänning:
230 VAC



Strömförbrukning: max
120 W vid full belastning



Backuptid: 1,5h
systembackup vid full
belastning



Drifttempratur:
5 Ԩ - +40 Ԩ



Maximal luftfuktighet:
95% ej kondenserande



Accumulator:
Blyaccumulator 2st á 12
volt, 7,2 Ah



Material: Montageskåp i
vitlackerad stålplåt.



Montage: dikt vägg



Anslutningar:
NeptoPower 12/24 LM
ansluts till en fast 230V
anslutning 3x2,5mm²
plint.
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Artikel / tillbehör:
NeptoPower 12/24 LM

Artikelnr:
NEPOW-12/24LM

Installation och kablage
NeptoPower 12/24 ansluts till NeptoBus-linjen som en vanlig armatur. Driftdonet
har 2 st utgående 12V linjer (2 ledare, plus och minus) för anslutning av
armaturer. Vardera linje kan lastas med upp till 60W belastning. Kablage för
utgående linjer kan väljas fritt med hänsyn tagen till belastning och kablagelängd.

Nepto
Power
12/24 LM

NeptoBus-anslutning (för styrning/övervakning)

Utgång 1 – 12V upp till 60W belastning

Utgång 2 – 12V upp till 60W belastning
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