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Osoitteelliset valaisimet

ADDRESSABLE LUMINAIRES
TYPE

-V

ELECTRICAL NO. (FI)

VOLTAGE

POWER INPUT

VALONLÄHDE

IP-LUOKKA

ASENNUS

AKKU

2W

LED

20

-o-KLMA 2x0,8+0,8,
pinta

Li-Ion 7,4V /

LED-STEP/P

4212731

65 V DC

2W

LED

20

FRHF - JE-H(St)H..Bd
2x0,8+0,8, pinta

keskusakus

IP CLASS
SÄHKÖNUMERO

JÄNNITE MOUNTING
OTTOTEHO

VALONLÄHDE

BATTERY
IP-LUOKKA

ASENNUS

AKKU

LED-STEP

4212662

230 V AC / DC

LED

20

-o-3x2,5mm, pinta

keskusakus

LED-STEP/24

4212663

24V DC

20

-o-2x2,5mm, pinta

keskusakus

3W

7,4V / 600mA

20

FRHF – JE-H(St)
H..Bd 2×0,8+0,8

Central battery system
www.exilight.fi
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IP CLASS
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surface mount
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2W
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POWER INPUT
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OTTOTEHO

65 V DC

-o-KLMA
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surface mount
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JÄNNITE
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LED-STEP

4212662

MALLI
SÄHKÖNUMERO JÄNNITE
*LED-STEP/24
Kannakkeet 4212663
* Kannakkeet
24V65
DCV DC
LED-STEP/C
4212730
• EXK5-kierretankolaippa
ripustukseen
• EXK5-kierretankolaippa
ripustukseen
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• LPK •1 -lippukannake
LED-STEP/P
4212731
65 V DC

24V ja 230V valaisimet

3W
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2W
2W
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VALONLÄHDE
LED
LED

IP-LUOKKA

20

BATTERY

Central battery system
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Central battery
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