
IRON LUX
Flexibel hänvisningsarmatur med 10-års batteri

230V
50–60 Hz
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Armaturtyp: Iron LUX är en hänvisningsarmatur anpassad för 

permanentdrift och utrustad med LIFePO4-batteri och energisnål 

LED-ljuskälla. Armaturen har ett läsavstånd på 26 meter och kan 

monteras både med enkel- eller dubbelsidig hänvisning. Låga 

drifts- och underhållskostnader utlovas samt tio års garanti på hela 

armaturen. Ett lämpligt val för de flesta offentliga interiöra miljöer 

som kontor, butiker, skolor, hotell etc.

Egenskaper: Armaturen har en vit stomme i brandresistent ABS-

plast och transparent rastrerad underhängande skylt i plexiglas.  

Iron LUX har ett inbyggt nödljusaggregat och LIFePO4-batteri för 

egen strömförsörjning i 60 minuter vid nätbortfall. Armaturen är 

även utrustad med automatiskt funktionstest av ljuskälla, laddning 

och batteri för trygg övervakning. Kapslingsklass: IP44, klass II. Iron 

LUX är helt halogenfri.

Montage: Iron LUX är anpassad för inomhusmontage, på vägg 

eller i tak. Omgivningstemperatur vid drift från +5°C upp till +40°C. 

Armaturen är genomkopplingsbar och enkel att installera med sin 

plug-in sockel och snäppfästen. För nedpendling av armatur eller 

flaggmontage beställs tillbehör separat, se tillbehör. Piktogram: pil 

höger, pil vänster och pil ned, ingår i leveransen.  

 

Permanentdrift

E-nr Ljuskälla Läsavstånd 
       

 Back up Batteri   
drifttid

Vikt

73 417 12 LED 26 meter LIFePO4-batt. 1 h  0,8 kg

KAMIC förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar som kan 
påverka produktens prestanda. För övrig info se, www.kamiclightsafety.se. 

P

26

KAMIC Light & Safety  
Box 278, SE-651 07 Karlstad, Sweden  

Tel: 054-57 01 20, www.kamiclightsafety.se

10 ÅRS 
GARANTI!

Funktionstest: kontroll av armaturens normala funktioner 

utförs var 15:e dag. Kapacitetstest av batteri utförs va 6:e må-

nad. Drifts-/felindikering i övrigt med tända-, blinkande- 
eller släckta lysdioder (med anslutet elnät).

CHARGE
Lyser: Laddning pågår, normaldrift.

Släckt: Batteri bortkopplat, ingen laddning.

LAMP FAULT
Lyser: Diodbrygga felaktig.

Släckt: Diodbrygga OK.

BATT FAULT
Släckt: Batteriet OK.

Fault blinkar/charge lyser: Batteriet har för låg kapaci-

tet, batteriet måste bytas.

Fault blinkar/charge släckt: Ingen laddningsström eller 

bortkopplat batteri: 

Iron LUX autotest har följande funktioner: 

Tillbehör/reservdelar

Pikto.set, rullstol H/V
73 417 17

Piktogramset, pil ned
73 417 16

Batteri 6,4V 0,6Ah
7341719

Piktogramset, pil H/V
73 417 15

Flaggkonsol
73 149 40

Pendel, silvergrå, 0,5 m
73 417 13

Pikto.set, rullstol pil ned 
73 417 18

Pendel, silvergrå, 1,0 m
73 417 14

Bollskydd 
73 486 36

Infällnadsram 
73 419 16

 280 mm

*Infälld max taktjocklek 50mm
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