PRODUKTBLAD
N68-C-3 / Nödbelysning rektangulärt ljusfält, HighPower
N68 är en nödbelysningsarmatur inom Neptolux N-serie. N-serien är vår
nya generation armaturer i vårt populära nödbelysningssystem
Neptolux.N-serien har utvecklats för låga underhållskostnader, maximal
energibesparing och med servicefri livslängd i fokus. Long-life
komponenter för låg energiförbrukning och lågt CO2-avtryck gör
armaturen till ett miljömässigt starkt val. Alla produkter i N-serien är helt
halogenfria och levereras med 10 års materialgaranti.N68 finns med
rektangulär ljusbild för t.ex. korridorer eller med rundstrålande
spridningslins optimerad för öppna ytor. N68 levereras i två
effektversioner, NormalPower för maximal energibesparing samt
HighPower för extra ljusstyrka vid montage på höga höjder. Armaturen
ansluts mot Neptolux nödbelysningscentral eller Firescape
brandlarmcentral för en adresserad övervakning. N68 finns också i en
version för anslutning mot UPS eller central växelriktare, då har armaturen
inget batteri och är avsedd för Central UPS och normal drift. Armaturen
kan också användas som en fristående självtestande armatur direkt
ansluten mot 230VAC (via 230V anslutningssockel).
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Optimerad lins för rektangulär ljusbild upp till 6 meter över golv
LED long-life dioder, 10 års beräknad livslängd
Inbyggt NiMh batteri, 10 års beräknad livslängd
Adresserad övervakning utan extra kablage
Montagefäste med snabbkoppling direkt tak eller vägg
Infälld som tillval
IP55 med separat tätning N-IP-GASKET
Installationssockel YBN-R/3/WHT (beställs separat)

Artikel
Typ av produkt
ERP nummer
Varumärke
Produktserie
Material

N68-C-3
Nödbelysning rektangulärt ljusfält, HighPower
8005092
Neptolux
FIREscape, Neptolux
Halogenfri brandbeständig PC/ABS plast UL94 V-0,
UVbeständig.

Teknisk data
Längd (Djup) (mm)
Höjd (mm)
Bredd (mm)
Nettovikt (kg)
IP-kapslingsklass
Färg
Batterikapacitet (mAh)
Driftstemperatur

48
48
100
0.174
IP21, IP55
Vit
5700
-25°C — +40°C

Driftspänning (VDC)
Driftspänning (VAC)
Strömförbrukning, normal (mA)
Strömförbrukning, max (mA)
Standarder
Typ av lins
Batterityp
Monteringsmetod

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

24 — 40
24 — 40
1.3
14.2
EN 54-18, 0470-CPR-0042
Korridor
NiMH
Takmontage, Utanpåliggande montage,
Snabbkoppling utan verktyg
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