Batterij armaturen / Wand-, vloer-en traptreden armatuur / BN/V 6204


BN/V 6204.2 LED IP65, RAL 9016 - (101405113)

Decentrale vluchtrouteverlichting armatuur BN/V 6204.2 SV/B LED 1-8/D  RAL 9016

Trapeziumvormig design LED (buiten) vluchtrouteverlichting armatuur voor het buiten verlichten van finale vluchtdeuren en o.a. vluchtroutes over daken. Armatuur voor wandmontage met een hoge IP-waarde en een elegant gevormde behuizing gemaakt van RVS met poedercoating zonder zichtbare schroeven.
Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

Door gebruik te maken van een bijbouw noodunit is dit armatuur geschikt voor buitengebruik.
Leuchte: IP65; Ta: -30...+40&deg;C

Decentraal armatuur met Automatische Test Systeem (ATS) gebruikmakend van hoogwaardige NiMH High Temperature batterijen.
Externe voedingsunit: IP66; Ta: -5...+40 °C 

De volgende kenmerken moeten worden nageleefd:

Externe noodunit voor INOTEC BN/V LED armaturen.
LED-driver met geïntegreerde enkele licht controle voor on-call licht (BL), continu licht (DL) en geschakeld permanent licht (gDL). Met geïntegreerde oplaadtechnologie en vrij te selecteren nominale gebruiksduur van 1h, 1.5h, 2h, 3h of 8h met INOTEC SV/B-function controle om verbinding te maken met een centrale bewakings faciliteit BNS-MTB volgens EN 50172, A4 VDE 0100-718 en A4 V VDE V 0108-100.
Lichten met inbegrip van test knopen voorhand functie en werkende lengte test met gedetailleerde LED status en de controle vertoning van de last.
Hoge functionele veiligheid door zich te houden aan internationale normen voor veiligheid en werkmethoden, elektromagnetische compatibiliteit en interferentie veiligheid. LED-uitgang continu dimbaar in netwerk bediening.


- Montagewijze: Wandmontage
- Materiaal: Gepoedercoat RVS
- Afmetingen: Lengte x Breedte x Hoogte: 210 mm x 145 mm x 63 mm
- Aansluitklemmen voor: max. 2,5mm² aderdikte

- Lichtbron: 3 x 1W LED module
- Lichtkleur: 6500 K
- Levensduur: 50.000 h


- Beschermingsgraad: IP65
- Beschermingsklasse: II
- Spanning: 230 V AC +/-10 % 50/60 Hz
- Schijnbaar vermogen: 7,5 VA
- Inschakelstroom: 11 A / 64 µs
- Temperatuurbereik: M: -5...+35 °C, NM: 0...+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 61000-3-2, 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.



