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LED Nood-verlichting - 4W - T5 - G5 - 30cm (230VAC) - 4K - Geïntegreerde
accu

WaarderingNog niet gewaardeerd
Prijs
€ 33,05
€ 33,05

Vraag een scherpe offerte aan!

Beschrijving
Onze LED Noodverlichting Buis is een LED TL-buis (T5) met een geïntegreerde driver en noodaccu waarmee u elke T5-armatuur omtovert tot
noodverlichting!
De installatie is kinderlijk eenvoudig en met deze alles-in-één oplossing is vervanging ook een fluitje van een cent!
De lamp heeft 2 werkmodi:
Continu (positie A): de lamp brand continu en de accu wordt opgeladen. Bij het uitvallen van de stroom gaat de lamp over op de
accuvoeding en brand als noodverlichting.
Niet-continu (positie B): de lamp is uitgeschakeld en de accu wordt opgeladen. Bij het uitvallen van de stroom gaat de lamp over op de
accuvoeding en brand als noodverlichting.
Wanneer de lamp is aangesloten op het lichtnet wordt de accu automatisch opgeladen. Tijdens het laden is het indicatielampje rood. Zodra de
accu is opgeladen brandt deze groen.
Het indicatielampje is demontabel en dus eenvoudig te vervangen.
De automatische zelftest op autonomie (elke 30 dagen) schakelt automatisch naar de noodstatus om te controleren of de noodfunctie normaal
is. De normale noodtijd is 180 minuten. Wanneer de zelftest detecteert dat de noodtijd korter is dan 60 minuten, knippert het indicatielampje
rood om de fout aan te geven. Alle functies van de buis kunnen in deze situatie normaal gebruikt worden, maar vervanging is vereist!

Product specificaties:
Artikelnummer: MP280001H
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LED Nood-verlichting - 4W - T5 - G5 - 30cm (230VAC) - 4K - Geïntegreerde accu

EAN: 8718885473216
Merk: QUALEDY
Verbruik: 5 Watt (Nood: 1,5 Watt)
Fitting: G5 (T5)
Voltage: AV100-240V
Aansluiting: Single Sided Power
Power Factor: > 0,9
Lichtsterkte: 500 Lumen (Nood: 180-200 Lumen)
Efficiëntie: 100 Lumen/Watt
Kleurtemperatuur: 4000 Kelvin (Wit)
Kleurweergave-index (CRI): > 80 Ra
Stralingshoek: 120°
Aantal LEDs: 90x SMD2835
Afmetingen: ø 28,8 x 300 mm (288 zonder pinnen)
Materiaal: aluminium, polycarbonaat cover
Branduren: > 30000 uur
Bedrijfstemperatuur: -25°C ~ 55°C
Beschermingsgraad: IP20
Netto gewicht: 140 gram
Accu: 3,7 Volt / 700mA
Oplaadtijd: circa 10 uur
Autonomie: 180 minuten
Automatische zelftest: elke 30 dagen
Energielabel: A+
Certificaten: CE (EMC), RoHS

Toepassingen en omschrijving:
Noodverlichting in portieken, galerijen, kantoren, scholen, parkeergarages, etc.
*) Prijs bij minimale afname van 10 stuks
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