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PANIK ARMATUR 

Smooth
Smooth er et kombinationsarmatur, som kan bruges både som 
paniklys og som et almindeligt lys. Smooth består altid af to 
enheder: armaturet og en separat indendørs elektronisk enhed. 
Smooth inkluderer et 5 meter brandsikker installationskabel 
mellem enhederne. Armaturet er designet til montering på væg. 
Smooth har et slagfast støbt aluminiumshus (IK10), det er støv- og 
vandtæt og er optimeret til udendørs brug.

Montage muligheder: 

Generelt

GENERELT:   
Montageform: På væg.
Line- eller zone-linse skal oplyses. 
Separat indendørs elektronisk tilslut-
ningsenhed (IP20) og 5 meter brand-
sikker installationskabel medfølger.

TILBEHØR MV.:  
Ingen.

OPTIONER: 
Armaturet kan også leveres med 
adresse og kommunikationsmodul 
til forskellige centralanlægssystemer.  
Kan leveres i andre RAL-farver efter 
ønske.

Selvforsynende

Centralanlæg

Selvforsynende variant

Mål - Elektronisk tilslutnings-
enhed til centralanlæg

Elektronisk tilslutningsenhed til 
centralanlæg - IP20

Mål - Antenne for trådløs signalMål - Elektronisk tilslutnings- 
enhed til selvforsynende variant

Elektronisk tilslutningsenhed til 
selvforsynende variant - IP20

Smooth armatur - IP65

Mål - Armatur

TWSA801

TWTA841/51/71 (***

TWSA8/TWT52 (***

***) = Recess mounting: minimiun safety distance 20 cm / Uppoasennus: minimiturvaetäisyys 20 cm 
/ Infäldinstallering: Minimun skyddsdistanser 20 cm / Eibaumontage: Mindestabstand 20 cm

TWSA801

TWTA841/51/71 (***

TWSA8/TWT52 (***

***) = Recess mounting: minimiun safety distance 20 cm / Uppoasennus: minimiturvaetäisyys 20 cm 
/ Infäldinstallering: Minimun skyddsdistanser 20 cm / Eibaumontage: Mindestabstand 20 cm

	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

Antenne for trådløs signal

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.
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Montageafstand med line-linse
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Montageafstand med zone-linse
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