Just Emergency
Accessoire

PLUG&PLAY E3 Kit
Nog nooit ging het
aanbrengen van
noodverlichting bij een
armatuur zo snel en
gemakkelijk!
• De kit maakt het mogelijk om over te
schakelen van algemene verlichting naar
noodverlichting
• De Just Emergency bestaat uit een led-driver
voor noodverlichting, een NiMH-batterij
voor 3 uur noodverlichting en een ledcontrolelampje
• Plug & Play-oplossing - snel en gemakkelijk
te installeren - voor probleemloze
noodverlichting

Compatibel met:

Zoe

Anna

De batterij
De NiMH batterij bevat SmartCharge™-technologie om
de batterij cyclisch op te laden in de onderhoudsmodus.
Deze energiezuinige manier van opladen bij een lagere
bedrijfstemperatuur resulteert in een optimale levensduur
van de batterij. Vervaardigd door Mackwell in het Verenigd
Koninkrijk.

Specificaties van batterij:
•	SmartCharge™-technologie voor NiMH-batterijen
•	3 uur noodverlichting
•	Bescherming tegen volledige ontlading
•	Laadstroom NiMH (4 Ah): 200 mA
•	Eerste oplaadtijd: 24 uur

Algemene productinformatie:
• Vermogen: 4 W
• Nominale voedingsspanning: 230 V
• Voedingsstroom (max.): 25 mA
• Netfrequentie: 50/60 Hz
• Vermogensfactor: 0,5 – 0,7
• LED-voltage (Vf): 6 tot 55 V
• Omgevingstemperatuur (ta): 0 °C tot +35 °C
• Maximumtemperatuur behuizing (tc): +70 °C
• Gewicht: 420 g

Beschrijving

Gewicht (kg) SAP Code

Just Emergency PLUG&PLAY E3 Kit

0.36

96628839

1
Ontkoppel de stekker tussen de slanke downlight
Zoe en de driver.

3
Sluit de led-driver voor noodverlichting aan op de
batterij.

5
Neem de kabel die al aangesloten is op de
noodverlichtingskit en steek deze in de aansluitdoos
voor Zoe (gele draad: schakeldraad naar L
(fasedraad); blauwe draad: naar N (nuldraad).

7
U bent bijna klaar - nog maar één stap!

2
Just Emergency PLUG&PLAY E3 Kit, bestaande uit
een led-driver voor noodverlichting, een batterij
en een led-controlelampje.

4
Sluit de noodverlichtingskit aan op de led-driver
voor Zoe en op de armatuur.

6
Sluit de voedingskabel aan op de led-driver voor
noodverlichting (nuldraad en stroomdraad) en zet
de kabels vast met de snoerontlastingsklem.

8
Installeer het led-controlelampje naast de
armatuur aan het plafond.

