NÖDBELYSNING

SAC-Li-VEGA med värmekabel

SAC LI-VEGA MED VÄRMEKABEL

SAC-Li-VEGA levereras med DALI och litiumbatteri (LiFePO4).
Vi har tagit oss till nästa nivå och valt ett DALI-don, även om du
inte väljer att ansluta armaturen på en DALI-slinga, finns alltid
möjligheten i framtiden. självklart kan du använda armaturen som
en ”stand-a-lone” armatur precis som tidigare. Utöver den nya
elektroniken lansera vi nu denna standardarmatur med
litiumbatteri (LiFePO4), allt för att få en så kvalitetssäker produkt
som möjligt.
SAC-Li-VEGA är en nödbelysningsarmatur med kapslingsklass
IP65 vilket gör den mångsidig och flexibel i krävande miljöer.
Armaturen kan användas som nödbelysning, ledbelysning och
hänvisningsarmatur. Kan anslutas på DALI-slinga*, klass 1. Den
uppfyller kraven enligt IEC62034, 60598-2-22. Armaturen är
lämplig för alla typer av installationer såsom affärer, skolor, hotell,
flygplatser, kontor, sjukhus, kyrkor, industri, p-hus m.m.

• Tål ner till -40° grader.
• Medföljer utbytbara piktogram för de vanligaste utföranden
(Pil höger, vänster och ner)
• Permanentdrift eller nöddrift
• Kan monteras på tak och vägg
• Tillverkad av slagtålig polykarbonat
• Läsavstånd: 21m
• 30st LED (SMD2835)
• Ljusflöde: 190 Lumen
• Strömkälla: 220-240VAC, 50/60 Hz
• Strömförbrukning: Max. 5,5W
• Batteri: LiFePO4 (3,2V 1,5Ah)
• Inbyggd batteri backup (upp till 1 timmers nöddrift)
• Återuppladdningstid: ca 24 timmar
• Övervakad med ett självtestande system med automatiskt
funktionstest enligt IEC62386-202.
• Manuell funktionstest knapp
• DALI

NOTE: SAC-Li-NOVA är en uppdaterad version och
ersätter den tidigare armaturen SAC-NAVI-LED.

Värmekabel
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SAC-Li-VEGA med värmekabel är en armatur som klarar att
monteras i kalla miljöer. Batteriet har en värmekabel runt sig
som gör att armaturen bli användbar utomhus men även i kylrum.
En bockad aluminiumplåt är placerad runt batteriet och en
värmekabel som börjar värma när temperaturen går under 5°.
Detta gör att batteriet klarar sig längre.

NÖDBELYSNING

SAC-Li-VEGA med värmekabel
DALI

DUBBELSIDIG KÅPA

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) Är ett digitalt
standardiserat protokoll för belysning. Armaturerna ansluts via
en bussledning (2-ledare) med dubbelriktad kommunikation.
Varje armatur får en unik enskild adress i systemet.

• Dubbelsidig kåpa för SAC-Li-VEGA
• Medföljer piktogramset
• Läsavstånd: 30m

1h

ART.NR E-NUMMER

MODELL

LÄSAVSTÅND IP-KLASS BATTERI

460518 73 514 17

SAC-Li-VEGA med inbyggd värmekabel

460501 73 514 09

SAC-Li-VEGA

21 m

IP65

460513 73 514 10

Dubbelsidig kåpa

30 m

IP65

460512 73 514 11

Batteripack

460415 73 513 44

Dubbelsidig kåpa finns som
tillbehör och läsavstånd 30m.
MÅTT

VIKT

350 x 110 x 75 mm

800g

350 x 110 x 75 mm

783 g

350 x 110 x 166 mm

385 g

Ø18 x 70 mm

42 g

Pendelkit 1,5 m justerbar vajer

1,5 m

63 g

460514 73 514 12

Piktogram rullstol till SAC-Li-NOVA

315 x 120 mm

41g

460515 73 514 13

Piktogram rullstol (dubbelsidig kåpa)

315 x 150 mm

56 g

460516 73 514 16

Piktogram special print

315 x 120 mm

10 g

460414 73 513 51

Bollskydd 1 till SAC-Li-VEGA

460 x 210 x 115mm

500 g

460404 73 514 14

Bollskydd 4 till dubbelsidig kåpa

401 x 240 x 142 mm

1270 g

LiFePO4 3,2V, 1,5mAh
LiFePO4 3,2V, 1,5mAh

TILLBEHÖR
Piktogram rullstol

Bollskydd

Takpendel

Batteri

Piktogram /DS rullstol

Dubbelsidig kåpa
/DS DIFFUSER

Tillbehör: Bollskydd, Innerdel, värmekabel, batteripack, pendelkit, piktogram rullstol, dubbelsidig kåpa med piktogram, special piktogram.
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Li-ion batteri (LiFePO4)

21m

