HÄNVISNINGSARMATUR
PELUX
PRODUKTBLAD

Dafo hänvisningsarmatur Pelux är en
armatur i snygg design som levereras med
många tillbehör för enkel hantering och
installation.
Den kan monteras i tak, på vägg och som
flaggmontage. Samtliga fästkonsoler
medföljer i kartongen.
Pelux levereras med 4 st pictogram och vit
täckskiva för enkelt och dubbelsidigt
montage.
Armaturen är försedd med självtestsystem, vilket underlättar service och
underhåll.
Pelux finns i två storlekar för 25 alternativt
40 meters läsavstånd.

Diodarmatur med många funktioner

Självtestsystem

Pelux är tillverkad i aluminium med en belyst
plexiskiva för piktogrammen.

Pelux-25 utför regelbundna självtester. Ljuskälla,
batteri samt elektronik testas automatiskt och fel
indikeras med en lysdiod. Vid kontroll behöver
armaturen därför aldrig kopplas från den ordinarie
strömmatningen vilket underlättar såväl underhållet
som SBA-arbetet.

Huset finns i grå färg dvs matteloxerad aluminium
eller vitlackerat.
Pelux finns i två storlekar är försedd med 12
alternativt 15 st LED. Lysdioder drar lite ström och
har lång brinntid, minst 50.000 timmar. Det ger låg
energiförbrukning och låga underhållskostnader.
Armaturen levereras med 4 st piktogram samt en vit
baksida, som används vid enkelsidigt montage.
Samtliga flagg-, tak- och väggfästen ingår. Det gör
det enkelt att beställa och lagerhålla armaturen. Den
är också praktisk att ha med i servicebil eftersom
den många gånger fungerar som bra utbytesarmatur
för andra modeller.
Pelux kan kopplas för permanentdrift eller nöddrift.
Uppfyller kraven enligt EN 60598-2-22.

Nätdrift OK
Fast grönt sken

Uthållighetstest ej slutfört
Fast rött sken

Funktionstest
Blinkar grönt långsamt

Fel på ljuskälla
Blinkar rött långsamt

Uthållighetstest
Blinkar grönt snabbt

Fel på batteri
Blinkar rött snabbt

Spänningsbortfall
Släckt

Illustrationen visar lysdiodens indikering vid test och fel

Tekniska data
Läsavstånd

25 m

40 m

Mått L×H×D

300x240x55 mm

360x305x55 mm

Vikt

1,25 kg

1,75 kg

Ljuskälla

12 st 0,1 W LED.
Totalt 6,5 W

15 st 0,1 W LED.
Totalt 8 W

Batterityp

NiMH 4,8V 0,6Ah

NiMH 4,8V 1,3Ah

Laddningstid

24 timmar

Drifttid nödkraft
Spänning

3 timmar
230 VAC, 50 Hz

Skyddsklass

Klass I

Kapslingsklass

IP 20

Kabelinförning

1 st 13 mm på ovansida
4 x 2,5 mm2

Anslutning
Konsoler för montage dikt i tak, på vägg eller som
flaggmontage

Temperaturomr.
Godkännanden

5-25° C
RoHS, CE, EN 60598-2-22

Artikelnr alu.

16-7280-10

Artikelnr vit

16-7280-12

16-7280-16
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En produkt i vårt miljösortiment

Tillbehör

Pelux är produkter i vårt
miljösortiment. Främsta fördelar
jämfört standardarmaturer är:

Bollskydd ....................................... 16-7214-17
Pendel........................................... 16-7214-15
Piktogramset med rullstol Pelux 25 m. 16-7280-17
Pelux 40 m . 16-7280-19
Batteri Pelux 25 m 4,8 V, 0,6 Ah ....... 16-7905-90
Pelux 40 m 4,8 V, 1,3 Ah ....... 16-7095-93





Låg energiförbrukning –
lysdiodarmaturer drar hälften
så mycket ström som
konventionella
lysrörsarmaturer.

En produkt i vårt
miljösortiment

Inget kvicksilver
Lysrör innehåller kvicksilver och klassas som
farligt avfall. Speciella rutiner och kostnader
tillkommer för omhändertagande av lysrör.
Lysdioder innehåller inte kvicksilver och inga
speciella miljökrav finns vid destruktion.



Batteri av nickelmetallhydrid. Många armaturer
har mer miljöfarliga blybatterier eller nickelkadmium batterier.



Försedd med självtestsystem. Underlättar
kontroll- och underhåll. Armaturen behöver inte
frånkopplas för att testa batterifunktionen.

Måttskiss

Montage
Armaturen kan fästas i tak eller direkt på vägg eller
som flaggmontage. Konsoler enligt skisser nedan
medföljer i kartongen.

Pendel och bollskydd köps som separat tillbehör

Dokument Nödljusarmatur Pelux
Dafo Brand AB | Box 683 | 135 26 Tyresö | Tel 08-506 405 00 | info@dafo.se | www.dafo.se

rätt skydd mot brand

