
EFFEKTA POWER SYSTEMS AB
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65

160

Piktogram Ej hänvisning

IP klass IP65

IK klass IK08

Skyddsklass II

Ljuskälla LED

Anslutningsplint 2 x 1,5 mm²

Nöddriftstid 1h

Monteras På vägg

Reservkraft Inbyggt batteri

Anslutningsspänning 220-240VAC / 50/60Hz 

CE-märkt Ja

Ytterhölje Aluminium

Färg Svart

Inkoppling Permanentdrift

Gedigen nödbelysning
Armatur Deco kan användas både som nödbelysning och allmänljus. Med 1600 lm i normaldrift och 600 
lm i nöddrift så lyser den er entré, ert garage och er utvändiga utrymningsväg. Armaturen är utrustad 
med ett värmeelement som startar när temperaturen understiger 0°C, för att skydda sin elektronik och 
batteri mot kallare årstider.  
Ljussensorn tänder automatiskt upp armaturen om omgivande ljus är mindre än 10 lx och släcker den 
om omgivande ljus överstiger 30 lx. Denna funktion kan stängas av om man önskar att använda en 
extern styrning till armaturen.
PIR-sensorn tänder upp armaturen när den detekterar en människa eller djur och omgivande ljus är 
mindre än 10 lx, är omgivande ljus mer än 30 lx förblir den av. Armaturen håller sig tänd i två minuter.

Inbyggt batteri & självtest

Cloud Control

Central reservkraft

Wireless Control

Powerline Control

Asset Book

Mått

Tillbehör hittar du på produktsidan på vår hemsida. Klicka på fliken ”Tillbehör”.

DECO 

NÖDLJUS

Produktdata



EFFEKTA POWER SYSTEMS AB

EFFEKTA POWER SYSTEMS AB
NÖDBELYSNING & RESERVKRAFT

info@effekta.se

effekta.se

040 - 94 60 20

Prästtorpsvägen 16 
341 51Lagan
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Art. nr. Ljusbild Montering Reservkraft / 
Nöddrift Effekt Luminans Vikt Övrigt

Inbyggt batteri & självtest

960616 - Utvändig NiMh 7,2V 2Ah 18W 1600lm / 
600lm 2,0kg Med inbyggt värmeelement

Produktsida

Klicka på ikonen för att komma 

till produktsidan på hemsidan

DECO 

Artikellista
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