PRODUKTBLAD

LEDDI

Nødlysarmatur

LEDDI
NØDLYSARMATUR
er blant markedets mest moderne og funksjonelle nødlysarmaturer. Med sitt moderne og profesjonelle design, vil LEDDI være den riktige armaturen for et hvert
miljø. Det elegante og optimalt tilpassende designet, er
riktig for så vel offentlig sektor som VIP arealer på hoteller og restauranter.
For å oppnå god luminans-fordeling på skiltet, benytter
LEDDI neste generasjons hvite lysdioder sammen med
det optimale refl ektorsystem for innvendig belysning
av skilt (patentert). LEDDI er en miljøriktig nødlysarmatur. Lav driftseffekt på 1.5W, NiMhd - batterier, miljøvennlig resirkulerbar plast og emballasje
LEDDI dekker hele produktbehovet med desentralisert
230V AC og sentralisert 230V AC/DC og 24V AC/DC.
LEDDI leveres som standard desentralisert med selvtest, mulighet for etterinstallasjon av LON Bus løsning.
Spesialvariant som pot.free og Cinema er også med i
produktfamilien.

Enkel montering og vedlikehold
LEDDI har en meget funksjonell oppbygging. Med en
separat installasjonsbrakett for tak/vegg, som armaturen snappes på plass i. Fri adgang til batteripakke og
interfacekort uten å åpne armaturen. Tilpasset for viderekobling av installasjonskabel og bus- kabel i toppen
av armaturen.

Velg din design
Med mulighet til “metalic look”som messing og aluminium, og i fargene sort og hvit, passer LEDDI inn i de fleste miljøer. LEDDI fi nnes også i en delikat innfelt løsning.

Lyskilde - Hvite LED.
Levetid - 10 år
Lav effekt, 1,5W.
NiMh Batteri
Norsk produsent

Lavt effektforbruk
Miljøvennlig batteri
1 og 3 timers batteridrift
Unikt ladekonsept
Slukke/tenne - funksjon
Låsing/sikring
Tosidig
EN - 60598 - 2 - 22
Kan dimmes
Installasjonsvennlig
Felles tak/vegg brakett
Flexibel kabelinnføring
Enkelt å bytte batteri
Enkelt å montere tilleggskort
Levetid batteri 4 år
Levetid Lysdioder 10 år
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Felles

Desentralisert

Funksjonalitet

Markeringslys

Desentralisert standard

-

Effektforbuk

1,5 W

Desentralisert m/selvtest

X

Lyskilde

LED

Oppgraderbar til kom.

X

IP-klasse

IP20

Kommunikasjon

LON

Alarmutgang

Potfri

Sentralisert
24 V

24 VAC/DC

Batterikapasitet

230 V

230 AC/DC

Batteritype

Armaturen leveres med følgende testnivåer:

1t. Og 3 t.
NiMhd (High temp)

Dimensjoner

Selvtest armatur
Lyskilden overvåkes kontinuerlig i normal drift.

Manuell test:
Testen utløses ved et kort trykk på testknappen, og
sjekker om batterispenningen er tilstrekkelig og at rmaturen starter i nøddrift.

Kort test:
Testen startes automatisk 1 gang pr. uke. Den varer i 10
minutter, og sjekker om alle ”vitale” deler virker som de
skal.

Signallamper

Lang test/Utladetest:
Testen startes automatisk 1 gang hver 3 mnd. Den varer
i 1 time evt. 3 timer. Testen måler om batterikapasiteten er tilstrekkelig. Testen kan også startes manuelt.
Alle tester vil bli avbrutt, dersom batterikapasiteten er
for dårlig, eller ”nettet” faller ut. Rød og gul diode på
armaturen lyser ved feil (egen tabell).

Selvtest med kommunikasjon
Basert på de samme testrutinene som selvtestarmatur.
I tillegg kan man gi armaturen en unik adresse og overvåke armaturen via ”BUS” (LON). Samtlige tester kan
igangsettes via et overordnet system

Gul

Grønn

Rød

Status







Lading OK







Ikke lading







Feil på batteri







Feil på lyskilde







Batteri- og lyskildefeil







Test pågår (blink)

Systemløsning for BUS
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