Noodverlichting
Euro X LED

Euro X LED
Euro X LED is een algemeen toepasbaar led
signaleringsarmatuur. De armatuur is zowel geschikt
voor plafond- als wandmontage. Bij de Euro X
LED hoeven de pictogrammen niet meer vooraf
geselecteerd te worden, omdat alle nieuwe ISO pictogrammen standaard meegeleverd worden in de doos.
De gebruikte leds hebben een levensduur van zo’n
50.000 uur en een laag energieverbruik. Daarnaast
is de armatuur in enkele eenvoudige stappen te
monteren. Onderhouds- en gebruikskosten worden
hierdoor tot een minimum beperkt. En dit alles tegen
een zeer aantrekkelijke prijs.

Voordelen
•

Compleet pakket in 1 doos

•

Eenvoudig te monteren

•	Eén

armatuur voor zowel plafond-

als wandmontage

1

2
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•

Voorzien van automatische testfunctie

•

IP54

•

Milieuvriendelijke Lithium-Ion batterij

•	Permanent

of niet-permanent instelbaar, d.m.v. schakelaar

•

Laag energieverbruik

•

Lange levensduur leds

•

Herkenningsafstand van 20 meter

Algemene gegevens
Voedingsspanning
Type

Artikelnummer

V [AC]

EURO X LED AT 3h

40071354901*

230

EURO X LED AT 3h

40071354900**

230

Lumen

AT

IP

Vluchtwegverlichting

-

-

•

54

-

•

-

-

-

•

54

-

•

-

V [DC]

Vluchtwegsignalering Combinatie Lichtbron

Gewicht
(kg)

Isolatie
klasse

Foto

LED

0,44

II

1

LED

0,44

II

2

Decentraal permanent

Let op: Al onze armaturen zijn standaard voorzien van een of meerdere lichtbronnen. Pictogrammen worden bij Euro X LED standaard meegeleverd.
*40071354901 wordt geleverd met de pictogrammen ‘pijl rechts’ , ‘pijl links’ en ‘pijl omhoog’.
**40071354900 wordt geleverd met de pictogrammen ‘pijl rechts’ , ‘pijl links’ en ‘pijl beneden’.

Maatschetsen
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Bij Eaton krijgen we energie van de uitdaging om een wereld
die meer vraagt, van energie te voorzien. Met meer dan 100 jaar
ervaring in energiemanagement beschikken we over de expertise
om verder te kijken dan vandaag. Van grensverleggende producten
tot kant-en-klare ontwerp- en engineeringsdiensten. Over de hele
wereld rekenen belangrijke sectoren op Eaton.
Wij bieden bedrijven betrouwbare, efficiënte en veilige
oplossingen voor energiemanagement. Naast onze persoonlijke
service, ondersteuning en krachtige ideeën, leveren wij vandaag
oplossingen voor de behoeften van morgen.
U vindt meer informatie op www.eaton.nl/electrical.
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