
 

E 1

ControlLed levereras med  
utbytbara linser för...

Utrymningsväg Öppen yta



 

	$ 390 lm
	$ Öppen yta / utrymningsväg
	$ IP40
	$ Överkopplingsbar
	$ Utvändigt montage

CONTROLLED
	$ Inbyggt batteri & trådlöst övervakad av 

Cloud Control (CC)
	$ Zigbee
	$ LiFePO4

Art.nr. Utförande Modell Förbrukning Nöddrift

960701CC CC Utvändig / tak 4W LiFePO4 6,4V 1,5Ah

Beskrivning Beskrivning Mått Controlled (mm)

E21

Tillbehör Art.nr
Bollskydd S 551025

LiFePO4 6,4V 1500mAh 044845
* För fler tillbehör, se www.effekta.se

* Behöver ni mer specifika värden? 
kontakta oss på effekta@effekta.se eller 040-94 60 20

2,5m 9.0 m / 5,8 m 22,5 m / 14,5 m

3,0m 10,2 m / 7,2m 25,5 m / 16,0 m

3,5m 11,2 m / 7,6m 28,0 m / 17,5 m

4,0m 12,2 m / 8,0m 30,5 m / 18,5 m

ProjekteringstabellProjekteringstabell
UtrymningsvägUtrymningsväg / Öppen yta / Öppen yta

170

220

41

Controlled installeras i tak och har ingångar för Controlled installeras i tak och har ingångar för 
anslutningskabel på kort- och ovansida. anslutningskabel på kort- och ovansida. 
Armaturhuset är tillverkat i vit polykarbonat IP40. Armaturhuset är tillverkat i vit polykarbonat IP40. 
  
Controlled är även uttrustad med en extern Controlled är även uttrustad med en extern 
testknapp, utöver sin möjlighet att anslutas till vårt testknapp, utöver sin möjlighet att anslutas till vårt 
trådlösa övervakningssystem Cloud Control. trådlösa övervakningssystem Cloud Control. 

Godkänd

Fråga oss!

Klicka på oss!

5 
ÅR

Garanti

Produktsida

www...

https://effekta.se/produkt/brightled
https://effekta.se/wp-content/uploads/2021/05/Symbolforklaringar.pdf
https://effekta.se/wp-content/uploads/2021/05/Symbolforklaringar.pdf
mailto:effekta%40effekta.se?subject=Jag%20har%20en%20fr%C3%A5ga%20g%C3%A4llande%20er%20armatur%20Impact%21
mailto:effekta%40effekta.se?subject=Jag%20skulle%20vilja%20veta%20mer%20om%20armatur%20Protect%21
https://effekta.se/wp-content/uploads/2021/05/Symbolforklaringar.pdf
https://effekta.se/wp-content/uploads/2021/05/Symbolforklaringar.pdf
https://effekta.se/wp-content/uploads/2020/11/Symbolforklaringar-1.pdf
https://effekta.se/produkt/impact-r


 

E 1

ControlLed levereras med  
utbytbara linser för...

Utrymningsväg Öppen yta



 

	$ 390 lm
	$ Öppen yta / utrymningsväg
	$ IP20
	$ Överkopplingsbar
	$ Infällt montage

CONTROLLED
	$ Inbyggt batteri & trådlöst övervakad av 

Cloud Control (CC)
	$ Zigbee
	$ LiFePO4

Art.nr. Utförande Modell Förbrukning Nöddrift

960702CC CC Infälld / tak 4W LiFePO4 6,4V 1,5Ah

Beskrivning Beskrivning Mått Controlled (mm)

E21

Tillbehör Art.nr
Bollskydd S 551025

LiFePO4 6,4V 1500mAh 044845

* För fler tillbehör, se www.effekta.se

2,5m 8,5 m / 5,3 m 22,0 m / 13,0 m

3,0m 9,7 m / 6,7m 25,0 m / 14,5 m

3,5m 10,7 m / 7,1 m 27,5 m / 16,0 m

ProjekteringstabellProjekteringstabell
UtrymningsvägUtrymningsväg / Öppen yta / Öppen yta

* Behöver ni mer specifika värden? 
kontakta oss på effekta@effekta.se eller 040-94 60 20

Controlled installeras infällt i tak och har ingångar Controlled installeras infällt i tak och har ingångar 
för anslutningskabel i separat kapsling, tillsammans för anslutningskabel i separat kapsling, tillsammans 
med sitt batteri och anslutningsplint. Armaturhuset med sitt batteri och anslutningsplint. Armaturhuset 
är tillverkat i vit polykarbonat, IP20. är tillverkat i vit polykarbonat, IP20. 
  
Controlled är även uttrustad med en extern Controlled är även uttrustad med en extern 
testknapp, utöver sin möjlighet att anslutas till vårt testknapp, utöver sin möjlighet att anslutas till vårt 
trådlösa övervakningssystem Cloud Control. trådlösa övervakningssystem Cloud Control. 
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68-72 ø
1-25
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Godkänd

Fråga oss!

Klicka på oss!

5 
ÅR

Garanti

Produktsida

www...

https://effekta.se/produkt/brightled
https://effekta.se/wp-content/uploads/2021/05/Symbolforklaringar.pdf
https://effekta.se/wp-content/uploads/2021/05/Symbolforklaringar.pdf
mailto:effekta%40effekta.se?subject=Jag%20har%20en%20fr%C3%A5ga%20g%C3%A4llande%20er%20armatur%20Impact%21
mailto:effekta%40effekta.se?subject=Jag%20skulle%20vilja%20veta%20mer%20om%20armatur%20Protect%21
https://effekta.se/wp-content/uploads/2021/05/Symbolforklaringar.pdf
https://effekta.se/wp-content/uploads/2021/05/Symbolforklaringar.pdf
https://effekta.se/wp-content/uploads/2020/11/Symbolforklaringar-1.pdf
https://effekta.se/produkt/impact-r

