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Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.

PANIK ARMATUR 

Slimspot Ssi
Slimspot Ssi er et indbygningsarmatur, som også er god til mel-
lemhøj installation. Armaturet har et elegant og minimalistisk 
udseende og er lavet af metal og bliver som standard leveret i 
hvid (RAL 9003). Slimspot Ssi kan også fås i sort og grå.
Specialvariant med ny super kondensator teknologi for lang leve-
tid og lave drift- og vedligeholdelsesomkostninger. 
(Se special datablad vedr. dette system).

Montage muligheder: 

Generelt

GENERELT:   
Montageform: I loft. 
Line- eller zone-linse skal oplyses.
Ssi består af to enheder: Et armatur 
og en separat elektronisk enhed 
med 900 mm forsyningskabel mel-
lem enhederne.

TILBEHØR MV.:  
Ingen.

OPTIONER: 
Armaturet kan også leveres med 
adresse og kommunikationsmodul 
til forskellige centralanlægssystemer.  
Samme armatur kan leveres til 24V 
centralsystem.  Kan også fås som kva-
dratisk model. Kan leveres i farverne 
sort (RAL 9005) eller grå (RAL 9006).

Selvforsynende

Centralanlæg

Selvforsynende variant

	Hurtig opladning: Kun 4 timer.

		Ekstrem driftstemperatur:  
-25 til +30 grader.

	Lang levetid: >90.000 timer

		Ingen vedligeholdelse

		Ingen giftige tungmetaller

10 års garanti med 
Super kondensatorBÆREDYGTIGT 

ALTERNATIV

m

2,5 5,0 11,0
4,0 6,5 17,0
6,0 7,5 20,0
8,0 7,0 21,0

10,0 6,5 21,0

Montageafstand - line-midbay-linse.

m

2,5 2,5 6,0
4,0 3,0 8,0
6,0 4,0 9,0
8,0 4,5 11,0

10,0 3,5 11,0

Montageafstand - zone-midbay-linse.

m

2,5 3,5 8,0
4,0 3,5 9,0
6,0 3,5 10,0

Montageafstand - zone-lowbay-linse.

Centralanlæg uden overvågning Centralanlæg med overvågningSelvforsynende variant - EscapSelvforsynende variant - NiHM

Note: Passer ikke til Ø75 hul
Der kan også fås en to-delt model

Ssi fås også med autotest Fås også som kvadratisk modelArmatur - måltegning Planforsænket loftmontering
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INSTALLATION IMAGES / ASENNUSKUVAT / INSTALLATIONSAVBILDNINGAR 
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LIGHT PATTERN DIRECTION / VALOKUVION SUUNTA / LICHTMUSTERRICHTUNG / 
LJUSFIGURENS RIKTNING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slimspot Angle: 

 

Hul til planforsænkning: Ø 75 mmAfstand
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