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Strålkastaraggregat används som nödbelysning
i stora lokaler med krav på långa
belysningsavstånd.
Riktbara strålkastare gör att ljuset kan riktas i
lagergångar eller i korridorer.
Strålkastarna är speciellt lämpliga i utrymmen
där hög takhöjd gör att takmonterade
armaturer ger för litet ljusutbyte. De ersätter
också linjemålning eller annan utrymningsmarkering i utrymmen med fuktiga golv eller
stort golvslitage.

Justerbara strålkastare

Många användningsområden

Aggregaten är försedda med två justerbara strålkastare. Vid
strömavbrott tänds strålkastarna automatiskt.

Strålkastaraggregat används i första hand för större lokaler
där hög takhöjd eller andra montageproblem gör att enkla
ledljus är svårmonterade. Lämpliga användningsområden är
t.ex fabriker, större lager, kulvertar och korridorer.

Aggregaten ansluts till nätström för underhållsladdning av
batterier. Aggregaten är försedda med underhållsfria och
lägesoberoende blybatterier.
En lysdiod på huset indikerar att nätspänningen är tillslagen
och att batteriet laddas.

Guardian
Guardian är ett litet och kompakt aggregat försett med 2 st
10 W halogenlampor. Huset är tillverkat i slagkraftig
polykarbonat. Det är kapslat mot
damm och fukt i kapslingsklass IP65. Strålkastaraggregatet kan därför även
monteras i fuktig miljö.

Strålkastaraggregat kan också monteras utomhus för att lysa
upp gårdsplaner, utrymningsvägar eller andra viktiga platser
där arbete måste pågå även vid strömavbrott. De kan även
användas mobilt för polis, räddningstjänst och hantverkare.

Tekniska data - varianter
Typ

Guardian
DL626

Bilux 1,3

Bilux 3

Ljuskälla

2 x 10W

2 x 55W

2 x 55W

G4

H3

H3

6V
6 Ah

12 V
15 Ah

12 V
38 Ah

Pb

Pb

Pb

Lampa / sockel
Ljusflöde
Batteri

Bilux

Batterityp

Strålkastaraggregat Bilux är
försett med två kraftiga 55 W halogenlampor. Det kan ge ett
ljusutbyte på en lux på en yta upp till 20 × 20 meter.

Nöddrift

Huset är tillverkat i lackerad stålplåt. Bilux finns med två
alternativa batteristorlekar för 1 alternativt 3 timmars nöddrift.

Mått L×H×D

Aggregatet är försett med separat strömbrytare för respektive
lampa. Lysdioder indikerar batteristatus.

Artikelnummer

Material i hus
Kapslingsklass
Vikt

2 × 200 lumen

1 timme

1 timme

3 timmar

Polykarbonat

Stål

Stål

IP65

IP40

IP40

400×270×170 390×475×195 390×475×195
4,7 kg

15,5 kg

23,5 kg

16-7217-10

16-7217-12

16-7217-14

Dafo Brand AB, Box 683, 135 26 Tyresö, Tel 08-506 405 00, Fax 08-506 405 99, E-post info@dafo.se

full hand mot brand

