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Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.

PANIK ARMATUR 

Loke
Loke er et panik armatur i et enkelt rundt design til både påbyg-
ning og planforsænket. Armaturet leveres med fire forskellige 
linser, line- og zone-linser til almindelig højde og til høj monte-
ring op til 13 meter.

Montage muligheder: (varianter)

Generelt

Selvforsynende

Centralanlæg

GENERELT:   
Armaturet leveres med fire linser og 
kit til planfor sænket loftmontage. 
Montageform: Loft.

TILBEHØR MV.:  
Ingen.

OPTIONER: 
Armaturet kan også leveres med 
adresse og kommunikationsmodul 
til forskellige centralanlægssystemer.  
Armaturet fås også i RAL9005.

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.

Armaturet fås også i sortPåbygget loftmontering

LOKE
Monteringsvejledning

LEDNINGSTILSLUTNING

Med indbygget nødfors

Nul

Fase

Nul

Fase

Nul

Fase

Nul

Fase

PLANFORSÆNKET MONTAGE

Med tænd/
sluk funktion

Konstant tændt (SA) Tænding ved
spændingssvigt (SE)

*120lm ved netforsyning, 220lm nøddrifti

Udskæringsmål Ø115mm

P BYGNINGS MONTAGEÅ

For centralanlæg Tilslutning
af netspænding

Justering
af lysudbytte

.  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.,

Bortskaffelse
Produktet må ikke bortskaffes med almindelig dagrenovation.

Produktet skal indleveres til genindvinding på genbrugsstation

for elektriske produkter.
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Hul til planforsænkning: Ø 115 mm

Planforsænket loftmontering Planforsænket loftmontering

AC : 230VAC, 50Hz

DC : 195-254VDC*

Med indbygget nødfors

For centralanlæg

Power CREE LED

VARIANTER

TILSLUTNING

MONTAGE

ISOL.-/KAPSLING II/IP40

LYSKILDE

Max W5FORBRUG DC

KABINET/FARVE Kunststof, hvid/sort

0-25°COMG.TEMP

Li-ion 3,7V 2600mAh / 3h**BATTERI/DRIFTTID

* model for 230V centralanlæg (HT)

** model med indb. nødforsyning og autotest

LOKE
Monteringsvejledning

Afbryd altid strømmen,før armaturet åbnes!

Ved spændingstest må armaturet ikke være tilsluttet.

Samlet opladningstid for batteriet:2 timer.0

STS

TILSLUTNING TIL
NETSP NDINGÆ

I demonterbart loft/Udvendig på loft / væg

LINSER Speciallinser i klar PMMA
4 linser medleveres

LINSE MONTAGE

åbent
Monteringslinsen

A.  Bredstrålende
loftshøjde <5m

B.  Bredstrålende
loftshøjde >5m

C.   Smal strålende
lofthøjde <6m

D.   Smal strålende
lofthøjde >6m

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.

AC : 230VAC, 50Hz

DC : 195-254VDC*

Med indbygget nødfors

For centralanlæg

Power CREE LED

VARIANTER

TILSLUTNING

MONTAGE

ISOL.-/KAPSLING II/IP40

LYSKILDE

Max W5FORBRUG DC

KABINET/FARVE Kunststof, hvid/sort

0-25°COMG.TEMP

Li-ion 3,7V 2600mAh / 3h**BATTERI/DRIFTTID

* model for 230V centralanlæg (HT)

** model med indb. nødforsyning og autotest

LOKE
Monteringsvejledning

Afbryd altid strømmen,før armaturet åbnes!

Ved spændingstest må armaturet ikke være tilsluttet.

Samlet opladningstid for batteriet:2 timer.0

STS

TILSLUTNING TIL
NETSP NDINGÆ

I demonterbart loft/Udvendig på loft / væg

LINSER Speciallinser i klar PMMA
4 linser medleveres

LINSE MONTAGE

åbent
Monteringslinsen

A.  Bredstrålende
loftshøjde <5m

B.  Bredstrålende
loftshøjde >5m

C.   Smal strålende
lofthøjde <6m

D.   Smal strålende
lofthøjde >6m

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.

Line-linse - højde 6,5 - 13 mLine-linse - højde 2,5 - 6 m

C D

AC : 230VAC, 50Hz

DC : 195-254VDC*

Med indbygget nødfors

For centralanlæg

Power CREE LED

VARIANTER

TILSLUTNING

MONTAGE

ISOL.-/KAPSLING II/IP40

LYSKILDE

Max W5FORBRUG DC

KABINET/FARVE Kunststof, hvid/sort

0-25°COMG.TEMP

Li-ion 3,7V 2600mAh / 3h**BATTERI/DRIFTTID

* model for 230V centralanlæg (HT)

** model med indb. nødforsyning og autotest

LOKE
Monteringsvejledning

Afbryd altid strømmen,før armaturet åbnes!

Ved spændingstest må armaturet ikke være tilsluttet.

Samlet opladningstid for batteriet:2 timer.0

STS

TILSLUTNING TIL
NETSP NDINGÆ

I demonterbart loft/Udvendig på loft / væg

LINSER Speciallinser i klar PMMA
4 linser medleveres

LINSE MONTAGE

åbent
Monteringslinsen

A.  Bredstrålende
loftshøjde <5m

B.  Bredstrålende
loftshøjde >5m

C.   Smal strålende
lofthøjde <6m

D.   Smal strålende
lofthøjde >6m

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.

AC : 230VAC, 50Hz

DC : 195-254VDC*

Med indbygget nødfors

For centralanlæg

Power CREE LED

VARIANTER

TILSLUTNING

MONTAGE

ISOL.-/KAPSLING II/IP40

LYSKILDE

Max W5FORBRUG DC

KABINET/FARVE Kunststof, hvid/sort

0-25°COMG.TEMP

Li-ion 3,7V 2600mAh / 3h**BATTERI/DRIFTTID

* model for 230V centralanlæg (HT)

** model med indb. nødforsyning og autotest

LOKE
Monteringsvejledning

Afbryd altid strømmen,før armaturet åbnes!

Ved spændingstest må armaturet ikke være tilsluttet.

Samlet opladningstid for batteriet:2 timer.0

STS

TILSLUTNING TIL
NETSP NDINGÆ

I demonterbart loft/Udvendig på loft / væg

LINSER Speciallinser i klar PMMA
4 linser medleveres

LINSE MONTAGE

åbent
Monteringslinsen

A.  Bredstrålende
loftshøjde <5m

B.  Bredstrålende
loftshøjde >5m

C.   Smal strålende
lofthøjde <6m

D.   Smal strålende
lofthøjde >6m

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.

Zone-linse - højde 5,5 - 9 mZone-linse - højde  2,5 - 5 m
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