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Nödbelysning i praktiskt två-pack
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Armaturtyp: En ny nödbelysningsarmatur avsedd för permanent-
drift med underhängande skylt som levereras i ett praktiskt två-
pack. Too Pac LED är konstruerad i polykarbonat med en svängbar 
konsol som gör den enkel att montera både på vägg, i tak eller 
snedtak inomhus. Ett lämpligt val för de flesta miljöer som skolor, 
butiker, kontor etc.

Egenskaper: Armaturen är utrustad med självtest och effektivt 
Li-ion batteri för upp till tre timmars drifttid vid ett nätavbrott. 
Energieffektiv med en förbrukning på endast 1W vid normal drift. 
Läsavståndet är 30 meter och praktiska ”snäpp-i-piktogram- skyltar” 
medföljer i leveransen. Kapslingsklass: IP20, klass II. Uppladdningstid: 
24 h. Omgivningstemperatur vid drift:+5o– +40oC.

Montage: Too Pac LED levereras med separat montagekonsol för 
tak och vägg som man snabbt och enkelt monterar. Armaturen har 
i övrigt en genomtänkt konstruktion som gör den lätt att installera. 
Anslutningspänning: 230V AC 50-60Hz. 

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

30

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

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

AUTO
TEST

Permanentsdrift

E-nr Ljuskälla Läsavstånd   Batteri Back up-tid Vikt

73 454 97 LED 30 meter  Li-Ion 3,7V 1,2Ah 3 h  2 x 0,5 kg

P

308 mm

 1
71

 m
m

 

43
 

Autotestfunktion för Too Pac LED 

 Tänd grön diod Normaldrift, batteriet uppladdat 

Grön diod, blinkar snabbt Kort batteritest pågår

Grön diod, blinkar långsamt Längre batteritest pågår

Ett tre minuters funktionstest på batteriet görs automatiskt var 4:e vecka när 

batteriet är inkopplat och vid nätspänning. Ett tre timmar långt kapacitetstest 

av batteriets kondition görs automatiskt var 6:e månad. Statusindikering sker 

med grön diod - fast eller blinkande. 

Tillbehör/reservdelar

Li-Ion 3,7V 1,2Ah
73 457 17

Pikto.set, rullstol pil HV 
73 457 11

Pikto.set, rullstol pil ned 
73 457 12

Flaggkonsoll
73 457 19

Bollskydd
73 486 36

Väggdistans
73 457 18


