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Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.

HENVISNINGSARMATUR 

Thor
Thor er et LED-henvisningsarmatur med en vendbar konsol med 
et smart kliksystem, der gør det nemt at montere armaturet til 
enten væg eller loft. 

Montage muligheder: (varianter)

Generelt

Selvforsynende

Centralanlæg

GENERELT:   
Armaturet leveres med loft-, væg- og  
”ud fra væg”-konsol. Armaturet leve-
res med klik/skrue piktogramsæt  
(4 stk.). Montageform: Væg og loft.

TILBEHØR MV.:  
Armaturet kan leveres med forskel-
ligt tilbehør så som wire, pendel og 
konsol for planforsænket loftmonte-
ring

OPTIONER: 
Armaturet kan også leveres med 
adresse og kommunikationsmodul 
til forskellige centralanlægssystemer.  
Armaturet fås også i RAL-farverne 
9005 og 9006. Kan også leveres i 
læseafstand på 40 m.

”Ud fra væg” montering  
LA 25/40 m

Vægmontering

Vægmontering LA 25/40 m

Monteringskonsol

AC : 230VAC, 50Hz

DC : 195-254VDC*

Med indbygget nødfors

For centralanlæg

På væg/på loft/ud fra væg

LED Stripe

VARIANTER

TILSLUTNING

MONTAGE

ISOL.-/KAPSLING I/IP 04

LYSKILDE

Alu, alueloxeret/hvid sort/KABINET / FARVE

PIKTOGRAMPLADE PVC

0-25°COMG.TEMP

NiMh 4,8V 600mAh / 3h**BATTERI/DRIFTTID

*  model for 230V centralanlæg (HT)
**model med indb. nødforsyning og autotest

THOR
Monteringsvejledning

Afbryd altid strømmen,før armaturet åbnes!

Ved spændingstest må armaturet ikke være tilsluttet.

Samlet opladningstid for batteriet:2 timer.0

STS Selvstest-System

20 timer efter tilslutning til netspænding foretages automatisk en test i 30 sek.

(De elementer,der kontrolleres,er omstilling til nøddrift og Lyskilde).

Efter yderligere 4 timer foretages automatisk .kapacitets test

(Hvis test-knappen holdes inde i 5 sekunder,før testen er slut,afbrydes testen)

Efter den første test,uanset om denne er afsluttet eller ej,går den ugentlige

funktionstest og årlige funktionstest automatisk i gang.

TILSLUTNING TIL
NETSP NDINGÆ

4.5WFORBRUG AC

Piktogram montering

AC : 230VAC, 50Hz

DC : 195-254VDC*

Med indbygget nødfors

For centralanlæg

På væg/på loft/ud fra væg

LED Stripe

VARIANTER

TILSLUTNING

MONTAGE

ISOL.-/KAPSLING I/IP 04

LYSKILDE

Alu, alueloxeret/hvid sort/KABINET / FARVE

PIKTOGRAMPLADE PVC

0-25°COMG.TEMP

NiMh 4,8V 600mAh / 3h**BATTERI/DRIFTTID

*  model for 230V centralanlæg (HT)
**model med indb. nødforsyning og autotest

THOR
Monteringsvejledning

Afbryd altid strømmen,før armaturet åbnes!

Ved spændingstest må armaturet ikke være tilsluttet.

Samlet opladningstid for batteriet:2 timer.0

STS Selvstest-System

20 timer efter tilslutning til netspænding foretages automatisk en test i 30 sek.

(De elementer,der kontrolleres,er omstilling til nøddrift og Lyskilde).

Efter yderligere 4 timer foretages automatisk .kapacitets test

(Hvis test-knappen holdes inde i 5 sekunder,før testen er slut,afbrydes testen)

Efter den første test,uanset om denne er afsluttet eller ej,går den ugentlige

funktionstest og årlige funktionstest automatisk i gang.

TILSLUTNING TIL
NETSP NDINGÆ

4.5WFORBRUG AC

Konsol for planforsænket  
loftmontering - LA 25m

Loftmontering LA 25/40 m

Loftmontering

AC : 230VAC, 50Hz

DC : 195-254VDC*

Med indbygget nødfors

For centralanlæg

På væg/på loft/ud fra væg

LED Stripe

VARIANTER

TILSLUTNING

MONTAGE

ISOL.-/KAPSLING I/IP 04

LYSKILDE

Alu, alueloxeret/hvid sort/KABINET / FARVE

PIKTOGRAMPLADE PVC

0-25°COMG.TEMP

NiMh 4,8V 600mAh / 3h**BATTERI/DRIFTTID

*  model for 230V centralanlæg (HT)
**model med indb. nødforsyning og autotest

THOR
Monteringsvejledning

Afbryd altid strømmen,før armaturet åbnes!

Ved spændingstest må armaturet ikke være tilsluttet.

Samlet opladningstid for batteriet:2 timer.0

STS Selvstest-System

20 timer efter tilslutning til netspænding foretages automatisk en test i 30 sek.

(De elementer,der kontrolleres,er omstilling til nøddrift og Lyskilde).

Efter yderligere 4 timer foretages automatisk .kapacitets test

(Hvis test-knappen holdes inde i 5 sekunder,før testen er slut,afbrydes testen)

Efter den første test,uanset om denne er afsluttet eller ej,går den ugentlige

funktionstest og årlige funktionstest automatisk i gang.

TILSLUTNING TIL
NETSP NDINGÆ

4.5WFORBRUG AC

AC : 230VAC, 50Hz

DC : 195-254VDC*

Med indbygget nødfors

For centralanlæg

På væg/på loft/ud fra væg

LED Stripe

VARIANTER

TILSLUTNING

MONTAGE

ISOL.-/KAPSLING I/IP 04

LYSKILDE

Alu, alueloxeret/hvid sort/KABINET / FARVE

PIKTOGRAMPLADE PVC

0-25°COMG.TEMP

NiMh 4,8V 600mAh / 3h**BATTERI/DRIFTTID

*  model for 230V centralanlæg (HT)
**model med indb. nødforsyning og autotest

THOR
Monteringsvejledning

Afbryd altid strømmen,før armaturet åbnes!

Ved spændingstest må armaturet ikke være tilsluttet.

Samlet opladningstid for batteriet:2 timer.0

STS Selvstest-System

20 timer efter tilslutning til netspænding foretages automatisk en test i 30 sek.

(De elementer,der kontrolleres,er omstilling til nøddrift og Lyskilde).

Efter yderligere 4 timer foretages automatisk .kapacitets test

(Hvis test-knappen holdes inde i 5 sekunder,før testen er slut,afbrydes testen)

Efter den første test,uanset om denne er afsluttet eller ej,går den ugentlige

funktionstest og årlige funktionstest automatisk i gang.

TILSLUTNING TIL
NETSP NDINGÆ

4.5WFORBRUG AC

AC : 230VAC, 50Hz

DC : 195-254VDC*

Med indbygget nødfors

For centralanlæg

På væg/på loft/ud fra væg

LED Stripe

VARIANTER

TILSLUTNING

MONTAGE

ISOL.-/KAPSLING I/IP 04

LYSKILDE

Alu, alueloxeret/hvid sort/KABINET / FARVE

PIKTOGRAMPLADE PVC

0-25°COMG.TEMP

NiMh 4,8V 600mAh / 3h**BATTERI/DRIFTTID

*  model for 230V centralanlæg (HT)
**model med indb. nødforsyning og autotest

THOR
Monteringsvejledning

Afbryd altid strømmen,før armaturet åbnes!

Ved spændingstest må armaturet ikke være tilsluttet.

Samlet opladningstid for batteriet:2 timer.0

STS Selvstest-System

20 timer efter tilslutning til netspænding foretages automatisk en test i 30 sek.

(De elementer,der kontrolleres,er omstilling til nøddrift og Lyskilde).

Efter yderligere 4 timer foretages automatisk .kapacitets test

(Hvis test-knappen holdes inde i 5 sekunder,før testen er slut,afbrydes testen)

Efter den første test,uanset om denne er afsluttet eller ej,går den ugentlige

funktionstest og årlige funktionstest automatisk i gang.

TILSLUTNING TIL
NETSP NDINGÆ

4.5WFORBRUG AC

AC : 230VAC, 50Hz

DC : 195-254VDC*

Med indbygget nødfors

For centralanlæg

På væg/på loft/ud fra væg

LED Stripe

VARIANTER

TILSLUTNING

MONTAGE

ISOL.-/KAPSLING I/IP 04

LYSKILDE

Alu, alueloxeret/hvid sort/KABINET / FARVE

PIKTOGRAMPLADE PVC

0-25°COMG.TEMP

NiMh 4,8V 600mAh / 3h**BATTERI/DRIFTTID

*  model for 230V centralanlæg (HT)
**model med indb. nødforsyning og autotest

THOR
Monteringsvejledning

Afbryd altid strømmen,før armaturet åbnes!

Ved spændingstest må armaturet ikke være tilsluttet.

Samlet opladningstid for batteriet:2 timer.0

STS Selvstest-System

20 timer efter tilslutning til netspænding foretages automatisk en test i 30 sek.

(De elementer,der kontrolleres,er omstilling til nøddrift og Lyskilde).

Efter yderligere 4 timer foretages automatisk .kapacitets test

(Hvis test-knappen holdes inde i 5 sekunder,før testen er slut,afbrydes testen)

Efter den første test,uanset om denne er afsluttet eller ej,går den ugentlige

funktionstest og årlige funktionstest automatisk i gang.

TILSLUTNING TIL
NETSP NDINGÆ

4.5WFORBRUG AC

AC : 230VAC, 50Hz

DC : 195-254VDC*

Med indbygget nødfors

For centralanlæg

På væg/på loft/ud fra væg

LED Stripe

VARIANTER

TILSLUTNING

MONTAGE

ISOL.-/KAPSLING I/IP 04

LYSKILDE

Alu, alueloxeret/hvid sort/KABINET / FARVE

PIKTOGRAMPLADE PVC

0-25°COMG.TEMP

NiMh 4,8V 600mAh / 3h**BATTERI/DRIFTTID

*  model for 230V centralanlæg (HT)
**model med indb. nødforsyning og autotest

THOR
Monteringsvejledning

Afbryd altid strømmen,før armaturet åbnes!

Ved spændingstest må armaturet ikke være tilsluttet.

Samlet opladningstid for batteriet:2 timer.0

STS Selvstest-System

20 timer efter tilslutning til netspænding foretages automatisk en test i 30 sek.

(De elementer,der kontrolleres,er omstilling til nøddrift og Lyskilde).

Efter yderligere 4 timer foretages automatisk .kapacitets test

(Hvis test-knappen holdes inde i 5 sekunder,før testen er slut,afbrydes testen)

Efter den første test,uanset om denne er afsluttet eller ej,går den ugentlige

funktionstest og årlige funktionstest automatisk i gang.

TILSLUTNING TIL
NETSP NDINGÆ

4.5WFORBRUG AC

350 mm

Hul til planforsænkning: 330 x 60 mm
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