
Utförande/typ: Emergency LED Panel är en energieffektiv nödbe-
lysningsarmatur utformad för att passa i 600 x 600 mm undertak. 
Den  ger belysning och nödljusfunktion i en och samma produkt. 
Med färdiga anslutningskablar levereras en nödljusenhet monterad på 
ovansidan panelen. Vid strömavbrott övergår den direkt i nödljusläge.  

Modellen erbjuds i två olika driftsutföranden: 1) Panel med nöd-
ljusenhet, inbyggt batteri med driftdon och 2,5 m anslutnings-
kabel. 2) Panel i centralmatat utförande med driftdon och 2,5 m 
brandsäker anslutningskabel.

Funktion: LED-plattan är en armatur som är utrustad med ett 
Smart Drive-don och har dynamisk närvaroavkänning samt dimning.  
Inuti armaturen finns en sensor som i realtid jämför hur omgivning-
ens ljus reflekteras tillbaka till sensorn från en stund till en annan.  

Funktionen hos sensorn gör att den kan användas för detektering 
av en rörelse i sitt närområde och för att dimma ner en armatur 
då det finns bidrag från dagsljus i omgivningen.

Syftet: med funktionen är att skapa en energibesparing genom att 
låta armaturerna dimma ner anläggningen och begränsa mäng-
den tillgängligt ljus i den händelse hela eller vissa delar av en 
upplyst yta till exempel en kontorsmiljö inte är bemannad.  Efter-
som sensorn är ljuskänslig kan den även användas för att reglera 
tillskottet av artificiellt ljus i ett rum med dagsljusinsläpp. 

Genom att ställa in den belysningsnivå som önskas i rummet 
lyser armaturerna närmast fönsterraden lite mindre då dagsljus-
insläppet är stort. När mörkret faller utanför fönstret ökar andelen 
artificiellt ljus i rummet.

Tekniken: bygger på att analysera skillnader i det ljus som reflek-
teras tillbaka in emot armaturen, därför kan lokalen inte vara helt 
mörklagd utan en viss mängd ljus behöver finnas som referens 
för att analysen mellan två skeenden ska kunna utföras.  Inställ-
ningar sker med hjälp av funktionsappen Opticom (finns för både 
iOS och Android – kostnadsfritt abonnemang).

Det finns även möjlighet att addera en modul i den händelse man 
hellre önskar DALI- eller 0-10 V-reglering.  
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Egenskaper: Armaturen är utformad med en vit aluminiumram (RAL 9003) och en microprismatisk 
LED-platta med fast monterat driftdon och anslutningskabel. Armaturen har låg bländningseffekt 
(bländningsvärde UGR<19) och ger optimal symmetrisk ljusfördelning, ljussensor för automatisk 
reglering av ljusstyrkan. Livslängd/L80/B20: 50 000 h. Typ med nödljusenhet och nödströmsauto-
matik har batteritest och NiMh-batteri som standard. Centralmatad armatur ansluts till ett reserv-
kraftaggregat 230VAC ex. vår modell SIN. Armaturljusutbyte 4000K 112lm/W, 3000K 105lm/W

Montage: Monteras/fälls in i ventilerat innertak med synlig bär-profil. Armaturstorlek: 595 x 595 
mm, bygghöjd: 41 mm. Anslutningskabel, 2,5 m, Ø 4 x 1 mm². Anslutningsspänning 230VAC. Ljus-
sensor ansluten, men den är bortkopplingsbar. Max antal armaturer per säkringsgrupp B10: 12 st. 
Vid användning av vår startströmsbegränsare I-Limiter4 (7340989) möjliggörs anslutning av dubbla 
antalet paneler. 

E-nr Typ Färgtemp. Ljusflöde 
Nät/Nätavbrott

Effektförbrukning  Batteridrifttid

73 423 94 Batteri back up 3000K 4000lm/395lm 36W 180 min

73 423 95 Batteri back up 4000K 4000lm/395lm 36W 180 min

73 423 96 Centralmatad 3000K 4000lm 37,6W Enligt reservkraft

73 423 97 Centralmatad 4000K 4000lm 37,6W Enligt reservkraft

KAMIC förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar som kan 
påverka produktens prestanda. För övrig info se: www.kamic.se

Körkarlsvägen 4, 653 46 Karlstad, Sweden

Tel: +46 (0)54-570120 |  info@kamic.se  |  www.kamic.se


