PRODUKT FAMILIE DATABLAD
EMERGENCY CONVERSION BOX
Nødkonverteringsboks for å konvertere innfelte armaturer til selvforsynte nødarmaturer

BRUKSOMRÅDER
– Bygninger som krever inntil 3 timer nødbelysning

__

PRODUKTFORDELER
–
–
–
–
–

Konverteringer av utvalgte LEDVANCE paneler og downlights til nødarmaturer
Nødkonverteringsenhet reduserer kompleks lagerholdning for nødbelysning
Plug & Play-system gir enkel montering
Enkel testing av armatur med nødbelysningsfunksjon takket være integrert automatisk testfunksjon
Drift av integrert nødbelysningsfunksjon med LiFePO4-batteri med lang levetid og med tre timers utladningstid

PRODUKTEGENSKAPER
–
–
–
–

Selvstendig enhet for nødkonvertering
Funksjonstest av nødbelysning: automatisk (AT)
Batteriteknologi: LiFePO4
Innfelt takmontering
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PRODUKT FAMILIE DATABLAD
TEKNISK DATA
Elektriske data

Mål og vekt

Produkt beskrivelse

Wattage in emergency
operation mode

Lengde

Bredde

Høyde

EM CONVERSION BOX

3.0 W

292,0 mm

81,0 mm

41,0 mm

Temperaturer &
driftsvilkår

Ytterligere produktdata

Egenskaper

Produktvekt

Omgivelsestempera
tur-område

Type of Battery

Type of emergency light
operation

350,00 g

0…+50 °C

Litium-ion

Vedlikeholdt / Ikke
vedlikeholdt

Logistiske
data
Produkt beskrivelse

Battery life in emergency
operation mode

Battery charging time

Type of emergency
operation test

Dimbar

Temperaturo
mråde ved
lagring

EM CONVERSION BOX

3h

24 h

Automatisk

No

5…+35 °C

__

EM CONVERSION BOX

UTSTYR/TILBEHØR
– Kontroll-LED med holder for innfelt montering medfølger
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PRODUKT FAMILIE DATABLAD
SIKKERHETSRÅD
Den konverterte armaturens overholdelse av alle relevante lovbestemte sikkerhetskrav og andre krav og tekniske standarder, som EN 60598-1 og EN 60598-2-22, må sikres under og etter at
nødkonverteringsboksen er installert. Det anbefales også å overholde ICEL 1004:2018. Den konverterte armaturen må merkes med ny dataplate.

SYSTEM HJELP
For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

LOGISTIKK DATA

__

Product kode

Forpaknings enhet (stk/enhet)

Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)

Brutto vekt

Volum

4058075237032

NO: VS
8

428 mm x 208 mm x 206 mm

3412,00 g

18.34 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please
enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSFRASKRIVELSE
Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.
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