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Binnenverlichting » Exit Emergency » Noodverlichtingsdownlight EM120B

Noodverlichtingsdownlight EM120B

Veiligheid in en om gebouwen is een grote zorg voor
gebouweigenaren. Het is voor hen van groot belang te
beschikken over de juiste betrouwbare en duurzame
noodverlichting. De Philips downlight EM120B voor
decentrale noodverlichting biedt een perfecte oplossing
hiervoor en voldoet volledig aan de Europese richtlijnen.
De lithiumaccu (LiFePO4) heeft veel voordelen ten
opzichte van op nikkel gebaseerde producten. De accu
heeft een langere levensduur, een beter ontladingsgedrag,
wordt op een milieuvriendelijkere manier geproduceerd en
kan gerecycled worden. Twee uitwisselbare lenzen worden
met de downlight meegeleverd om de bundelhoek aan te
passen aan de toepassing.

Voldoet aan Europese normen voor
noodverlichtingsarmaturen.
Op lithium gebaseerde accutype zorgt voor langere
levensduur, geringe zelfontlading en hoge
temperatuurtolerantie.
Milieuvriendelijke oplossing in vergelijking met op
nikkel gebaseerde producten doordat de accu
gerecycled kan worden

   

Twee uitwisselbare lensoptieken voor gangen of open
ruimten.
3-uurs noodverlichting met optionele zelftest
180 lm lichtopbrengst zorgt voor typische
toepassingsgebieden

 

Product

EM120B LED2S EL3 WH

Bestelgegevens

EOC Type aanduing MOQ Richtprijs

79146999 EM120B LED2S EL3 WH 1 108.00€

79147699 EM120B LED2S EL3 SELF-TEST WH 1 95.00€
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