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Siri

Permanentdrift/Beredskapsdrift = P/B

Mått (mm) 1500lm/3000lm:
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UTFÖRANDE

Armaturstomme och kupa i 
slagtålig polykarbonat (IK10). 
För montering dikt på vägg 
eller tak och passar bra i t.ex. 
trapphus och korridorer. 
Armaturerna finns i två stor-
lekar som ger antingen 1500- 
eller 3000lm i nätdrift. Båda 
AT modellerna ger 300lm i 
batteridrift. 

Siriarmaturerna är som stand-
ard utrustade med närvaro- 
och ljussensor och har många 
inställningsmöjligheter. Man 
kan t.ex. ställa känsligheten 
på närvarosensorn, hur länge 
de ska ge 100 % ljus efter 
detektering, hur länge ljuset 
ska vara nerdimmat (10%) när 
det inte finns någon rörelse 
(från 0 sekunder till alltid) 
samt att de endast tänds vid 
lågt omgivningsljus. 

Dessa driftlägen sparar mycket 
energi tillsammans med den 
effektiva LED ljuskällan som 
ger ett behagligt ljus på 3000K.
Armaturerna har RA (CRI) 
värde på >80 och MacAdam 
(SDCM) värde på 3.

A-MODELL

För anslutning till vanligt nät, 
centralt nödljusaggregat eller 
UPS.

AT-MODELL

Har inbyggt nödljusaggregat 
och batteri för drifttid i minst 
60 minuter vid nätbortfall. 
Är försedd med automatiskt 
test av ljuskälla, laddning och 
batteri.

MONTAGE

På vägg eller i tak.
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Rörelsesensor:
Armaturna tänds endast när 
de behövs. Avkänningsområ-
det kan justeras.

Standby läge:
Efter att armaturerna aktiverats 
(tänts) och det inte finns någon 
i närheten kan de dimras ner 
till 10-30% ljus i valbar tid.

Ljussensor:
Armaturerna tänds endast när 
de behövs. Ljuskänslighet kan 
justeras.

E. nummer Typ nr. Ljuskälla Drift Vikt kg. P/B 

Permanentdrift/Beredskapsdrift Batteri
73 454 04 700 / 1000 / 1500 lm LED NiMH 1,5 Ja/Ja
73 454 06 1500 / 2000 / 3000 lm LED NiMH 2,9 Ja/Ja
Central reservkraft 
73 454 05 700 / 1000 / 1500 lm LED 1,4 
73 454 07 1500 / 2000 / 3000 lm LED 2,8 


	Possition: 


