ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Kit de emergência para luminárias LED
Permanente / Não Permanente
Parâmetros técnicos
Factor de Potência (FP):

0.90

Alimentação:

220-240V AC

Tensão Auxiliar:

80-110 V

Frequência:

50-60 Hz

Eficiência energética 2021 (UE2019/2015):

A+

Uso:

Interior

Proteção IP:

IP20

Dimensões:

210x45x30 mm

Altura:

210 mm

Largura:

45 mm

Comprimento:

30 mm

Tª Ambiente Trabalho:

0°C ~ 45°C

Bateria:

9.6V 2200mAh Ni-Cd

Autonomía:

1.5 Horas

Tiempo de Carga:

24 Horas

Vida Útil:

40.000 Horas

Garantia:

3 Anos

Certificados:

CE & RoHS

Descrição do produto
A principal função do Kit de Emergência para Luminárias LED Permanentes / Não Permanentes é
fornecer energia em caso de falha de energia para qualquer tipo de luminárias LED, tais como
ecrãs estanques, painéis ... Mantendo a luminária ligada até 90 minutos de autonomia. Pode funcionar
em qualquer tipo de luminárias LED, desde campanulas altas UFO de 200W a painéis de 40W.
Este módulo pode ser configurado de duas maneiras diferentes.
1 - Como luminária de emergência de luz permanente:
Instalação : Conecte o driver da luminária ao módulo de emergência de acordo com os diagramas de
instalação. É muito importante respeitar as polaridades dos cabos.
Operação : A corrente da rede alimenta a luminária e carrega a bateria do módulo ao mesmo tempo.
Quando desligamos a luminária ela liga permanentemente alimentando-se da bateria com uma potência
de 7W.
2 - Como luminária de emergência de luz não permanente:
Instalação: Conecte a entrada do módulo de emergência à linha da rede onde está conectada a
iluminação de emergência. Conecte a entrada do driver da luminária à rede elétrica.
A saída do driver da luminária é conectada às conexões superiores do módulo de emergência. A entrada
da luminária (sem driver) é conectada na parte inferior das conexões do módulo de emergência. É
importante respeitar as polaridades dos cabos.
Funcionamento: A rede de emergência carrega a bateria e em caso de falha de energia, o Módulo de
Emergência recebe um sinal para ligar automaticamente a luminária alimentando-se da bateria.
Características do Módulo de Emergência Universal com Bateria Permanente / Não Permanente de 7W

• Tipo de bateria: Ni-Cd recarregável de 9,6 V - 2200 mAh
• Tempo de carga total: 24 horas
• Vida útil da bateria: 90 minutos, potência de saída de 7W
• Incorpora um led que mostra o estado do módulo de emergência
* Quando o Módulo de Emergência funciona com Luminárias com Driver Integrado Não Removível, ele só
pode funcionar no modo de luz permanente.

