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Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.

PANIK ARMATUR 

Balder
Balder er et panik armatur til indbygning. Armaturets lille størrelse 
gør den ideel til montering på steder, hvor sikkerhedsbelysnin-
gen skal syne mindst muligt. Balder leveres med en zone-linse til 
belysning af åbne områder og en line-linse til korridorbelysning.

Montage muligheder:

Generelt

Selvforsynende

Centralanlæg

GENERELT:   
Armaturet leveres med to linser. 
Montageform: I loft.

TILBEHØR MV.:  
Ingen.

OPTIONER: 
Armaturet kan også leveres med 
adresse og kommunikationsmodul 
til forskellige centralanlægssystemer.  
Armaturet fås også i RAL 9005.

m

2,5 4,5 10,5
3,0 4,5 11,0
4,0 5,0 11,5

Montageafstand med zone-linse.

m

2,5 8,0 17,5
3,0 9,0 20,0
4,0 11,0 24,5

Montageafstand med line-linse.

Line-linse

Zone-linse

Planforsænket montering

Tilslutningsboks og batteri Isætning af zone-linse

Isætning af line-linse

BALDER
Monteringsvejledning

PLANFORSÆNKET MONTAGE

Bortskaffelse

Produktet må ikke bortskaffes med almindelig dagrenovation.

Produktet skal indleveres til genindvinding på genbrugsstation

for elektriske produkter.

1 1

2

Udskæringsmål
Ø45mm

Maks./min lofttykkelse 3-25mm

.  Strømforsyningen er ustabil eller brudt.Batteriet er ikke tilsluttet.Opladerfejl.

Fejlfinding og
Udbedring

.  Hvis nødperioden er mindre end , skal det genopladelige batteri udskiftes.det beskrevne

Brug kun originale batterier fra producenten.

BatteriUdskiftning af
genopladeligt batteri

Enh øeden opfylder ikke n dperiode

Overvågningslys ikke tændt

.  Kan være nødvendigt at genstarte:Aflad,og oplad derefter i 24 timer.

G ære nødvendigentag test,kan v

at udskifte batteripakke hvis nødperioden stadig ikke er opfyldt.,
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Hul til planforsænkning: Ø 45 mm

415 mm
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