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NIEUW

EASY LIGHT
NOODVERLICHTINGSARMATUUR

Nieuw design

Laag profiel

High Technology LEDS

Eenvoudig te installeren

Verschillende montage mogelijkheden

Autonomie 90 minuten

Lichtopbrengst: P/NP 105 lm/105 lm

NOODVERLICHTING

www.olympia-electronics.be
info@olympia-electronics.be

+32 9 375 16 40

OL-GR-1315/15L
SELF-TESTING
PERMANENTE/NIET PERMANENTE
NOODVERLICHTING MET LEDS

All Phones bvba
Leon Bekaertlaan 44

B-9880 Aalter

Lichtopbrengst: Permanent 105 lm/Niet-Permanent 105 lm

22 m90 minIP40
P/NP(L1)

Aantal per doos: 15 st.



OL-GR-1315/15L - NOODVERLICHTING MET LEDS

Noodverlichting met 15 leds en een nieuwe moderne look.
Geschikt voor montage op muur of plafond. Drie zelfklevende pictogrammen worden meegeleverd.
Er zijn montageveren (OL-A-3018) beschikbaar voor inbouwmontage van de armatuur.
Bij plafondmontage kan er een paneel (OL-SP-116) op de armatuur geklikt worden om het pictogram duidelijker
zichtbaar te maken.

In deze toestellen is naast de normale aansluitklemmen voor de netspanning (N en L) een extra klem L1
aanwezig. Bij afwezigheid van de netspanning zal de armatuur uiteraard oplichten.
Indien men een brug maakt tussen klem L en L1 zal de armatuur ook oplichten bij aanwezigheid van de
netspanning.
Men kan er ook voor kiezen om de klem L via een schakelaar (manueel of bewegingsdetector) aan de klem L1 aan
te sluiten. De armatuur zal dan oplichten bij gesloten schakelaar en doven bij open schakelaar. Uiteraard zal de
armatuur steeds oplichten bij het wegvallen van de netspanning.

Self-Testing

Naast de knop voor de manuele test heeft deze noodverlichting een high-tech microprocessor aan boord voor het
beheer van de self-test procedures.
Deze intelligente noodverlichtingen controleren continu:
- de correcte installatie van de batterijen
- de correcte lading van de batterijen
- de correcte werking van de interne circuits

bovendien testen ze op regelmatige basis:
- om de 15 dagen de werking van het verlichtingselement
- om de 6 maanden de autonomie door volledige ontlading van de batterijen

alles conform de Europese normen.

Drie verschillende leds geven een indicatie van de toestand. Hierdoor kan onderhoudspersoneel onmiddellijk zien
welke armaturen onderhoud nodig hebben en zelfs welk type onderhoud.

Niet Permanente of Permanente werking (L1)
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BEVESTIGINGSMETHODES & TOEBEHOREN

Plafondmontage
met SP-116

Muurmontage
met SP-116

Plafond- of muurmontage Inbouw in vals plafond

Montageveren

voor in valse

plafonds

A-3018Α-3018 montageveren

BEVESTIGINGSMETHODES MET SP-116 PANEEL VOOR PICTOGRAM

Zelfklevende pictogrammen
apart te bestellen
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