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Armaturtyp: led luce är en ny, stilren nödljusarmatur 
med effektiv special-lins utvecklad för god ljusspridning. 
Armaturen är anpssad för infällt takmontage i korridorer 
eller lokaler med liknande öppna golvytor. den erbjuds 
med typer för alla driftsalternativ vad gäller nödbelysning.

egenskaper: Armaturen är uppbyggd av två delar: stomme 
av pressgjuten aluminium med kylfläns samt en täckfront 
i vit polykarbonat med optisk plexilins. till detta kommer 
en elektronikbox i lackerad vit stålplåt (ip20) i utförande 
med eller utan batteri. led luce beställs med symmetrisk 
lins för belysning av öppna golvytor typ: 19334, eller med 
assymetrisk lins för belysning av utrymningsväg, typ: 19335. 
i centralmatad typ: 19330, ingår båda linsalternativen.

Montage: led luce monteras infälld och stabiliseras på 
plats med hjälp av medlevererade montagefjädrar. Mått för 
håltagning diameter: 80 mm. inbyggnadsdjup: armatur 
28 mm, elektronikbox: 46 mm. Kabellängd mellan armatur 
och elektronikbox: 400 mm. i mjuka undertak används vid 
montaget med fördel tryckfördelningsplatta e-nr: 73 400 04. 

LED LUCE 
ljusstark nödbelysning för infällnad i tak

NiMH 7.2V 1.2Ah
73 481 29

tryckfördelningsplatta
73 400 04 

Tillbehör/reservdelar:

Monteringsavstånd

28

46
120 mm

204 mm

leD luce autotest har följande funktioner:
Armaturstatus indikeras med flerfärgsdiod. Funktionstest: kontroll 

av armaturens normala funktioner, utförs var 28:e dag. en timmes 

kapacitetstest av batteri utförs var 26:e vecka.

laddat batteri                                         tänd 

laddning av batteri pågår                       Blinkar 

Fel på batteri                                                en blinkning

Fel på led                                                   två blinkningar

Batteri ej inkopplat                                       tre blinkningar

 

För lastberäkning se sida 225.

e-nr 73 400 03  

Art kod 19330  

ljuskälla led 2 W  

Nominellt ljusflöde 182 /160 lumen  

Batteri –  

Brinntid  enl. central  

effektförbrukning 10 VA  

Autotest Nej  

Vikt 0.6 kg  

Centralmatad C

e-nr 73 400 01 73 400 02 

Art kod 19334 19335 

ljuskälla led 2.5 W led 2.5 W 

Nominellt ljusflöde 182 lumen 160 lumen 

Batteri NiMH 7.2V 1.2Ah NiMH 7.2V 1.2Ah 

Brinntid  1 h 1 h 

Autotest Ja Ja 

Vikt 0.7 kg 0.7 kg 

Permanentdrift / Beredskapsdrift (omkopplingsbar)

P B

Med lins för belysning av öppna golvytor.

Med lins för belysning av öppna golvytor. 
Yta med 0,5 lux vid monteringshöjd 3,0 m.

Med lins för belysning av utrymningsväg.

Med lins för belysning av utrymningsväg.
Yta med 1 lux vid monteringshöjd 3,0 m.
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