
Selvstændig 3 timers
kompatibel
nødbelysning
Nødbelysning downlight EM120B

Sikkerhed er yderst vigtigt for bygningsejere, og de går derfor meget op i at have en

passende nødbelysning. Nødbelysningen downlight EM120B tilbyder en nem løsning

til enkeltstående nødbelysning, som er fuldt kompatibel med europæiske regler.

Litiumbatteriet (LiFePO4) har mange fordele sammenlignet med nikkelbaserede

produkter, da det har en længere levetid, bedre udladning, produceres på en mere

miljøvenlig måde og kan genvindes. Der følger to identiske linser med produkter, så

spredningsvinklen kan justeres i forhold til anvendelsen.

Fordele
• Lever op til de europæiske standarder for nødbelysningsarmaturer

• Litiumbaserede batterier giver længere levetid, lav selvudladning og høj

temperaturtolerance

• Miljøvenlig løsning sammenlignet med nikkelbaserede produkter, eftersom

batteriet kan genvindes

Funktioner
• To identiske linseoptikker; korridor og åbne områder

• 3 timers nødbelysning med valgfri selvtest

• 180 lm lysudbytte passer til typiske anvendelsesområder

Anvendelsesområder
• Kontormiljøer

• Korridorer og transportarealer

• Hoteller og restauranter

• Detailhandel
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Versions

Emergency downlight EM120B

Målskitse

Oplysninger om produktet

EM120B comes with two

interchangeable lenses
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Changing the battery of the

EM120B

Nødbelysning downlight EM120B
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Oplysninger om produktet

Green indicator LED shows the

status of self-test unit

Installation of EM120B in 68 mm

hole

Nødbelysning downlight EM120B
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