SAFETYLUX® LED – Uiterst moderne noodverlichtingstechniek via DALI-bus
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De nieuwe LED-noodverlichting

De nieuwe generatie Safetylux-noodverlichting is geoptimaliseerd door de lichtspecialisten van B.E.G. Het resultaat is een heldere
en gelijkmatige verlichting van het nooduitgangsymbool, uiteraard in de betrouwbare
en energie-efficiënte ledtechniek.
Met de nieuw ontwikkelde elektronica en
software zijn uitgebreide functies, zoals de
automatische testfunctie, ingebouwd. Een
bijzondere highlight is het grote aantal prakische onderhoudsmogelijkheden van deze
noodverlichting.
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Instellingen, testresultaten en storingen kunnen snel worden afgelezen via leds of worden
uitgelezen met de B.E.G.- afstandsbedieningsapp. In de app worden onder andere de
laatste testresultaten, de softwareversie en
de artikelnummers aangegeven. Tevens kunnen veel instellingen, zoals het tijdstip van de
automatische tests, worden geconfigureerd.
Dit alles maakt met name in kleine panden
zonder eigen bussysteem voor de noodverlichting de wettelijk vereiste controle- en
documentatieverplichting een stuk gemakkelijker.



Energiebesparende technologie

	
Bidirectionele B.E.G.-



L ange levensduur/geen vervanging van lampen

	
Uitleesbaar



Milieuvriendelijke vervaardiging



Instellingsmogelijkheden met de smartphone



Zeer goede verlichting



Na installatie meteen bedrijfsklaar

	
Automatische

zelftest

	
Geen handmatige

controle vereist



Alleen maandelijkse, optische controle



Grote tijds- en kostenbesparing

	
Bewaking

smartphone-app

met de smartphone

via DALI-bus

	
Met

B.E.G. DALI-SYS gecombineerde bewaking van
noodverlichting, armaturen en B.E.G. DALI-SYScomponenten zoals multisensoren



Geen optische controle



 aandelijkse controle op pc of smartphone inclusief
M
automatische documentatie
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SAFETYLUX® Diamant DT32 LED

Technische gegevens



Lednoodverlichtingsarmatuur

met één

batterij



Slanke aluminium behuizing
P
ictogram met zeer heldere en gelijkmatige
verlichting



B
idirectioneel, op afstand te bedienen met
smartphone-app van B.E.G.



A
utomatische zelftest met twee gekleurde
statusleds



O
ptioneel met centrale bewaking B.E.G.
DALI-SYS




etectieafstand:
D

32 m




Lamp:		

Ledprint 12 x 0,5 W



ccu:		
A

NiMh 3,6 V




Verlichtingsduur:	3



fmetingen:
A

L 356 mm x B 50 mm x H 281 mm



mgevingsO
temperatuur:

0° tot +35° C



uur noodverlichting



Beschermingsgraad/

-klasse:		

IP20 / II




Type

Plafondmontage





Behuizing:

montage:

 luminiumprofiel; zijdelen van
A
UV-bestendig polycarbonaat, wit





Test:		 automatische zelftest
			
centrale DALI monitoring
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Afstandsbediening:

IR-Adapter voor Smartphones

Varianten

DT32 / 6 / 3SC-LED

1207

356 x 50 x 281 mm, automatische zelftest
DT32 / 6 / 3DALI-LED

1210

356 x 50 x 281 mm, DALI
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SAFETYLUX® Classic-2DN LED

Technische gegevens


L
ednoodverlichtingsarmatuur met één
batterij



R
Robuuste
obuuste kunststoffen behuizing IP54



P
ictogram met zeer heldere en gelijkmatige
verlichting




Bidirectioneel, op afstand te bedienen met

smartphone-app van B.E.G.




Automatische zelftest met twee gekleurde




etectieafstand:
D

14 / 32 m



amp:		
L

Ledprint 12 x 0,5 W



ccu:		
A

NiMh 3,6 V




Verlichtingsduur:	3



fmetingen:
A





Omgevings-

temperatuur:

uur noodverlichting

L 359 mm x B 90 mm x H 105 / 215 mm
0° tot +35° C

statusleds



O
ptioneel met centrale bewaking B.E.G.
DALI-SYS

eschermingsgraad/
B
-klasse:		
IP54 / II



ype montage:
T

Wand- en plafondmontage



ehuizing:		
B

UV-bestendig polycarbonaat, wit




Test:		automatische zelftest
			
centrale DALI monitoring
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fstandsbediening:
A

IR-Adapter voor Smartphones

Varianten

2DN14 / 6 / 3SC-LED

1200

359 x 90 x 105 mm, automatische zelftest
2DN14 / 6 / 3DALI-LED

1201

359 x 90 x 105 mm, DALI
2DN32 / 6 / 3SC-LED

1206

359 x 90 x 215 mm, automatische zelftest
2DN32 / 6 / 3DALI-LED

1215

359 x 90 x 215 mm, DALI
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SAFETYLUX® Portable LED

Technische gegevens


Ledveiligheidshandschijnwerper



Verlichtingskop 120° kantelbaar



Buitengewoon krachtige ledschijnwerper met een verlichtingsafstand tot
150 m (>1 lx)

	Milieuvriendelijke NiMH-accu met beveiliging tegen diepontlading
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 plaadeenheid geïntegreerd in schijnO
werper




amp:		
L
Schijnwerper
(hoofdverlichting):
Power-led met reflector 10 W
Omgevings-/
knipperlicht
(nevenverlichting): 	Ledprint 10 x 0,25 W



Bereik:

≈150 m (>1 Lux)



ccu:		
A

NiMh 4,8 V



Gebruiksduur:

 uur hoofdverlichting,
3
12 uur nevenverlichting



fmetingen:
A

L 166 mm x B 125 mm x H 252 mm



mgevingsO
temperatuur:

0° tot +30° C



eschermingsgraad/
B
-klasse:		
IP44 / II




Behuizing:		UV-bestendig

polycarbonaat, grijs/rood

Draagbare veiligheid

De draagbare B.E.G.- noodlamp SAFETYLUX®
Portable LED is uitgerust met moderne ledtechniek. De ingebouwde accu met beveiliging tegen diepontlading maakt het mogelijk
de hoofdverlichting 3 uur en de nevenverlichting 12 uur te laten werken. De oplaadeenheid is direct in de armatuur geïntegreerd,
net als de oplaadkabel. Als de lamp met het
net is verbonden, wordt de noodverlichting
bij stroomuitval automatisch geactiveerd in
de gewenste bedrijfsmodus. De kantelbare
verlichtingskop kan individueel worden ingesteld, zodat ook bij uitschakeling van de verlichting het benodigde gebied wordt verlicht.
De SAFETYLUX® Portable LED biedt drie verschillende bedrijfsmodi, die met de dragende
hand via een schakelaar op de verlichtingskop kunnen worden geselecteerd. Daardoor
is de lamp uitstekend geschikt voor de meeste werk- en noodsituaties.

Met de ledschijnwerper (maximale lichtsterkte 10 watt) kunnen gebieden op grote afstanden tot 150 m gericht worden verlicht. De gelijkmatige verlichting van ruimtes of grotere
oppervlakken wordt mogelijk gemaakt door
een ledring. Met de ledring kan vanaf grote
afstand op gevaarlijke plekken worden geattendeerd via een knipperlichtfunctie.
Optioneel is een bijpassend filterassortiment
in de kleuren geel/rood/groen verkrijgbaar.

Varianten
SAFETYLUX® Portable LED

93120

166 x 125 x 252 mm, grijs
SAFETYLUX® Portable LED

93121

166 x 125 x 252 mm, rood
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DATA CONTROL N

Technische gegevens




DALI-SYS-router
D
ALI-SYS-router met geïntegreerde webserver



D
ALI-voedingsadapter met geïntegreerde
applicatiecontroller voor adressering



C
entrale bewaking en instelling van de
noodverlichting
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C
entrale bewakingseenheid voor 64 B.E.G.
DALI-SYS-noodverlichtingsarmaturen

A
utomatische opstelling van testrapporten
die aan de normen voldoen
T
e bedienen via compatibele webbrowser
op willekeurige eindapparaten



Spanning:		

230 V AC -15 %, +10 % 50 / 60 Hz



Uitgangsspanning:

16 V DC



Nominale stroom:	max. 210 mA



T
ypisch opgenomen
vermogen: 		
max. 10 W

 Afmetingen:




L 295 mm x B 129 mm x H 333 mm

B
eschermingsgraad/
-klasse:		
IP65 / II
Instelling:		Webapplicatie in B.E.G. DALI-router

Centraal noodverlichtingsbeheer via DALI-SYS

Alle noodverlichtingsarmaturen aan plafond/
muren zijn optioneel beschikbaar met DALI-interface. Via deze interface kunnen de noodverlichtingsarmaturen op B.E.G. DALI-SYS worden
aangesloten. De anders nogal omslachtige ingebruikname van DALI-noodverlichtingsarmaturen is zeer eenvoudig opgelost, aangezien het
DALI-adres van de noodverlichtingsarmatuur
kan worden uitgelezen via de afstandsbedieningsapp.

Alle noodverlichtingsarmaturen van het systeem kunnen dan probleemloos via de webinterface op een pc, tablet of smartphone
worden weergegeven en de resultaten van
de (automatisch uitgevoerde) tests kunnen
worden bekeken en in PDF-indeling worden
gepresenteerd.
De testtijden kunnen in het systeem worden
vastgelegd, zodat bijvoorbeeld de routinetests
in de avonduren worden uitgevoerd.
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B.E.G. LED
noodverlichting

B.E.G. Nederland B.V.
Tjalk 42
T 0172 476800
2411 NZ Bodegraven		
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info@beg-luxomat.nl
beg-luxomat.com

LFL 50097-1 – 120321



