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SNP 1520.1 WE LED 24V, RAL9016 - (101346913)

Vluchtrouteaanduiding armatuur SNP 1520.1WE LED 24V  RAL 9016

Hoogwaardig vluchtrouteaanduiding armatuur, gemaakt van hoogwaardig gepoedercoat aluminiumprofiel. Zeer vlak en strak design met een perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Zeer vlak en strak design en leverbaar in elk gewenste RAL kleur. 

De volgende kenmerken moeten worden nageleefd:

LED-driver met geïntegreerde enkele LED-controle. Voor het opsporen van individuele defecte Led's in geval van kortsluiting of onderbreking. Vrij programmeerbare circuit type voor standby-licht (BL) en continue licht (DL) van elk individueel licht zonder een aparte buslijn. Adressering met vaste ID zonder handmatige adressering. Verlichting individueel schakelbaar en dimbaar over het bedienings gedeelte van het systeem. Hoge functionele veiligheid door zich te houden aan internationale normen voor veiligheid en werkmethoden, elektromagnetische compatibiliteit en interferentie veiligheid. Voor aansluiting op INOTEC noodverlichting systemen met 24V eindcircuits.

- Herkenningsafstand: 20 m

- Montagewijze: Wandinbouwmontage
- Materiaal: Gepoedercoat gegoten aluminium
- Aansluitklemmen voor: max. 2,5 mm² aderdikte of maximaal 1,5 mm² soepel met ader huls

- Lichtbron: 12 x 0,1W LED module
- Lichtkleur: 6500 K
- Levensduur: 50.000 h


- Beschermingsgraad: IP40
- Beschermingsklasse: III
- Spanning: 24 V DC +/-20 %
- Nominal stroom DC: 70 mA
- Temperatuurbereik: -15...+40 °C

5 jaar Garantie op LED-Lichtbronnen
10-jaar Post-delivery garantie van compatibele LED-modules en slijtage onderdelen.

Made in Germany

Uitvoering van bovengenoemd armaturen conform, EN 60598-1, NEN-EN 60598-2-22, NEN-EN 7010 en NEN-EN 1838. EMC conform NEN-EN 55015.

LED drivers in overeenstemming met EN 61347-1, EN 61347 2-13 und EN 61547.

Een EG-verklaring van conformiteit over de naleving van de richtlijn inzake geringe opWinding 2014/35/EG, RoHS-richtlijn 201201symbolic 65/EU, elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU en de bovengenoemde normen moeten worden aangetoond. Bovendien dienen de gegevensbladen van de armatuur fabrikant te worden verstrekt voor documentatie.

Indien een ander product wordt aangeboden, moet de gelijkwaardigheid van de bovenstaande kenmerken schriftelijk worden gedocumenteerd en aan het aanbod worden gehecht. In het geval van vluchtwegverlichtings armatuur moet een licht-technische berekening worden bewezen en aan het aanbod worden gehecht. Bijkomende kosten als gevolg van een ander product zullen niet vergoed worden.

Fabrikant: De veiligheidstechnologie GmbH van INOTEC
of gelijkwaardig leveren en In Bedrijf Stellen.



