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 En armatur for «ALT» 
 Kan brukes som nattlys/normalbelysning 
 Desentralisert nødlys med innebygd back up kilde og LED lyskilde 
 En armatur som leveres med 4 linser som enkelt klipses på i forhold til om det skal være 

lang rekkevidde i korridorer, eller åpent område. 2 linser for vanlige takhøyder og 2 for 
større takhøyder er inkludert 

 En armatur for innfelling og utenpåliggende montasje da det følger med både hus for 
utenpåliggende montasje og klips for innfelling 

 Armaturhuset er i plast slik at det er enkelt montere 
 Armaturen kan benyttes til å gi 5 lux på slukke-, førsthjelpsposter og manuelle meldere  

 

 Desentralisert nødlys med innebygd back up kilde LED lyskilde 
 Markeringslys eller lede lys funksjon velges med en bryter i armaturen 
 Kan monteres både i tak og på vegg 
 Kobles på lokal lyskurs og går over i nøddrift når denne forsvinner  
 Lang levetid på lyskilde, IP40 
 Benyttes LIFePO4 batterier med lang levetid og 1 time back up tid 
 Piktogrammer i nødvendige retninger medfølger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nødlys   Aggregat for Lyskastere 

 Frittstående aggregat som leveres uten lyskastere, løsningen er 
meget godt egnet som antipanikk lys ved store takhøyder 

 Armaturene monteres høyt og aggregatet med batteripakken på 
vanlige høyde for service og lang levetid på batteriene 

 Meget godt egnet for lager, idrettshaller etc. 
 Leveres med selvtest med en potensialfri kontakt som man kan 

koble til SD anlegg, trådløse nødlyssystemer etc. 
 Leveres uten batteri og benytter 1 stk. 12V / 12 Ah batterier for 

inntil 4 eksterne lyskastere da benyttes kurs 1 og 2 med inntil 2 
armaturer på hver kurs og ved 2 batterier kan også kurs 3 og 4 
benyttes med 2 armaturer på hver kurs og da totalt 8 armaturer på 
aggregatet 
 

Nødlys   Lyskaster som benyttes sammen med aggregat Art. nr.  101327 

Art. nr. 100473 

Nødlys  Lavendel innfelt eller utenpåliggende lede lys 

 

 Art. nr. 101427 

Nødlys  Kombiarmaturen Kombo armatur  

 Led lyskaster 12V / 24W som benyttes sammen med aggregat, monteres høyt  
 Sentralisert nødlys for 10-30 V som benyttes sammen med aggregat  
 IP 65 
 Leveres med 900 brakett for fleksibel montering 

 

Art. nr. 101439 
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Nødlys   Lyskaster «mikke mus» med alt i ett, Kyndel 

 Frittstående alt i ett enhet med LED lyskilder og batteri inkludert i en 
boks 

 Leveres med selvtest 
 Godt egnet der man har behov for å lyse opp et større område med 

en enhet 
 Monteres på 4 meter eller høyere for å få maksimal lysfordeling og 

unngå blending 

 

 

Nødlys   Nødlys håndlampe HL300 

 Håndholdt nødlys med både LED og halogenpære 
 Ved nettutfall kan den settes opp til å tenne ved nettutfall eller 

blinke for å varsle at det er nettutfall 
 Leveres med nettadapter, adapter for ladning i bil og gult lysfilter 
 Justerbart hode for optimal innstilling av nød eller arbeids lyset 
 Braketten kan monteres rett på vegg, selve lampen har IP 43 
 Batterilevetid med halogen er 2,5 timer og med LED 14 timer før den 

settes i holderen for ladning. Det gjør den til et godt arbeids/nødlys 
         
 

Nødlys   ESC 90 markeringslys IP 44  

 Desentralisert nødlys med innebygd back up kilde og LED lyskilde 
 Kan monteres i tak og på vegg, samme enhet uten ekstra utstyr 
 Kan være en eller tosidig, velges når man setter inn piktogrammet 
 Kobles på lokal lyskurs og går over i nøddrift når denne forsvinner  
 Lang levetid på lyskilde 
 24 meters leseavstand, 48 meter mellom 2 stk. når man ser begge 
 Benyttes kondensator er det 10 års garanti på lys og back up kilde og 

forventet levetid på back up kilden er mer enn 15 år i 
temperaturområdet -30 til + 30 grader 

 Kondensator 1 time + og batteri 3 timer back up 
 Piktogramsettet PB 401 inneholder 2 pil ned, 1 venstre og 1 høyre 

art. nr. 100904  
 armatur med batteri art. nr. 100880 og med kondensator som har 

10 års garanti på lys og back up kilde art. nr. 100982 
 Den finnes også i 24 V ACDC utgave art nr. 100892 

 

 

Art. nr. 100386 

Art. nr. 101413 
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Nødlys   Mistel markeringslys  

Nødlys   Mynta Kombinasjonsarmatur IP 67 

Nødlys   Safe 6 lede lys IP 44 

Nødlys   Solid lede lys, IP 65 

 Desentralisert nødlys med innebygd back up kilde og LED lyskilde 
 Kan monteres i tak, ut fra vegg (flagg) og på vegg, samme enhet uten ekstra 

utstyr 
 Kan være en eller tosidig, velges når man setter inn piktogrammene 
 Kobles på lokal lyskurs og går over i nøddrift når denne forsvinner  
 Lang levetid på lyskilde 
 For 25 meteres lese avstand art. nr. 101428 og for 40 meter art. nr. 101549  
 50 eller 80 meters avstand mellom 2 stk. når man ser 2 lys 

 

 Desentralisert nødlys med innebygd back up kilde og LED lyskilde 
 Kan monteres på vegg  
 Kobles på lokal lyskurs og går over i nøddrift når denne forsvinner  
 Lang levetid på lyskilde, 1 times back up kilde 
 25 meters leseavstand og 50 meter mellom 2 når man ser begge 
 Uten varme element art. nr. 100977 med varme element for utendørs 

bruk art. nr. 101118  
 

 Desentralisert nødlys med innebygd back up kilde og LED lyskilde 
 Kan monteres på vegg ved bruk av medfølgende brakett og er en 

god løsning der armaturene har havnet på vegg i trappeløp etc. 
 Kobles på lokal lyskurs og går over i nøddrift når denne forsvinner  
 Lang levetid på lyskilde 
 Benyttes der man ønsker armaturen montert på vegg og lyse ned og 

som lede lys utendørs art. nr. 100297 ofte benyttes denne sammen 
med et værhus ute for økt levetid og beskyttelse mot snø og sol  
art.nr. 100278 
 

 Desentralisert nødlys med innebygd back up kilde og LED lyskilde 
 Kan monteres i tak eller på vegg ute 
 Kobles på lokal lyskurs og går over i nøddrift når denne forsvinner  
 Lang levetid på lyskilde 
 1 time backup tid 
 Kondensatorer som back up kilde og 10 års garanti på lys og back up 

kilde 
 Art.nr. 101254 og værhus art. nr. 100812 ute for økt levetid og 

beskyttelse mot snø og sol 
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Vårt nye markeringslys for bruk ved førstehjelpsposter, brannposter, hjertestartere o.l.. 
den leveres med lys for å indikere hvor de er plassert og med ned over vendt lede lys 
som gir 5 lux som beskrevet i NS EN 1838 under enheten for å gi nok lys til at utstyret 
kan betjenes.  
 Sentralisert med og uten overvåkning 
 Desentralisert med kondensator og selvtest 
 Desentralisert med kondensator, selvtest og trådløs kommunikasjon 

Art. nr. 101490 med selvtest og art.nr 101491 med trådløs kommunikasjon 
 

Nødlys   Markeringslys for førstehjelps/brannposter, hjertestartere 

 

  

 Desentralisert nødlys med innebygd back up kilde og LED lyskilde 
 Monteres i tak  
 Kobles på lokal lyskurs og går over i nøddrift når denne forsvinner  
 Lang levetid på lyskilde 
 Benyttes kondensator er det 10 års garanti på lys og back up kilde og 

forventet levetid på back up kilden er mer enn 15 år i 
temperaturområdet -30 til + 30 grader 

 1 time back up tid batteri Art. nr. 101083 kan leveres med 3 timer på 
forespørsel (eget art. nr.), art. nr. 101030 med kondensator 
 

 Desentralisert nødlys med innebygd back up kilde og LED lyskilde 
 Monteres i tak  
 Kobles på lokal lyskurs og går over i nøddrift når denne forsvinner  
 Lang levetid på lyskilde 
 Benyttes kondensator er det 10 års garanti på lys og back up kilde og 

forventet levetid på back up kilden er mer enn 15 år i 
temperaturområdet -30 til + 30 grader 

 1 time back up tid batteri Art. nr. 101075 kan leveres med 3 timer på 
forespørsel (eget art. nr.) art. nr. 101041 med kondensator 
Finnes også i 24V ACDC utgave art. nr. 101077 
 
 

 

         

 

Nødlys  Stamina lede lysvandalsikker IK 10 IP 65 

Nødlys  Line Spot lede lys utenpåliggende IP44 

Nødlys  Zone Spot lede lys utenpåliggende IP 44 

 

 Vil komme i flere utførelser som desentralisert og som sentralisert 
alle med og uten adressering 

 Kobles på lokal lyskurs og går over i nøddrift når denne forsvinner  
 Lang levetid på lyskilde, 1 times back up tid 

 

Art. nr. 101483 
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Nødlys  Line Spot lede lys innfelt 

Nødlys  Zone Spot lede lys innfelt 

Nødlys  Ledelys utendørs IP 67 liten og meget diskré 

 Desentralisert nødlys med innebygd back up kilde og LED lyskilde 
 Monteres i tak, IP20 i vanligutgave og IP 44 med tette ring art. nr.  101430 
 Kobles på lokal lyskurs og går over i nøddrift når denne forsvinner  
 Lang levetid på lyskilde 
 Benyttes kondensator er det 10 års garanti på lys og back up kilde og forventet 

levetid på back up kilden er mer enn 15 år i temperaturområdet -30 til + 30 grader 
 1 time back up tid, batteri kan leveres med 3 timer på forespørsel  

Art. nr. 101084 med batteri og art. nr. 101018 med kondensator  
 
 

 Desentralisert nødlys med innebygd back up kilde og LED lyskilde 
 Monteres i tak, IP20 i vanligutgave og IP 44 med tette ring art. nr. 101430 
 Kobles på lokal lyskurs og går over i nøddrift når denne forsvinner  
 Lang levetid på lyskilde 
 Benyttes kondensator er det 10 års garanti på lys og back up kilde og forventet 

levetid på back up kilden er mer enn 15 år i temperaturområdet -30 til + 30 
grader 1 time back up tid, batteri kan leveres med 3 timer på forespørsel  
Art. nr. 101085 med batteri og art. nr. 101017 med kondensator  
 
 

 Desentralisert nødlys med innebygd back up kilde og LED lyskilde 
 Unikt design som gjør at den kan monteres tilnærmet over alt 
 Monteres på vegg utendørs, hele utedelen i et stykke IP 67 
 Leveres med 5 meter tilførselskabel slik at elektronikkdelen kan monteres inn på 

egnet sted. Utedelen er derfor meget liten og diskre slik at den passer i alle 
omgivelser. Fysiske mål er cc. B: 100 mm H: 100 mm størst D: 60 mm.  

 Kobles på lokal lyskurs og går over i nøddrift når denne forsvinner  
 Lang levetid på lyskilde 
 Kan brukes som normalbelysning/utebelysning 
 Levres med selvtest og led enten med batteri eller med kondensator som har 10 års 

garanti på lys og back up kilde og forventet levetid på back up kilden er mer enn 15 år 
i temperaturområdet -30 til + 30 grader 

 1 time back up tid 
Art. nr. 101473 med batteri og art. nr.101470 med kondensator 
Art. nr. 101472 Aalto med batteri og art. nr.101468 Aalto med kondensator 
Art. nr. 101471 adresserbar sentralisert 230V  
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Skilt   Markeringsskilt  

Skilt   Plogskilt symbol hånd slokker 

 Markeringsskilt som dekker kravene i vTEK  
 De leveres som standard i etterlysende utgave slik at de kan benyttes i alle 

tilfeller.  
 Skiltet har 12,5 meters leseavstand.  Pil, opp art. nr. 101490, pil ned art nr.   

 

 Plogskilt for håndslokkere  
 De leveres som standard i etterlysende utgave slik at de kan benyttes i alle 

tilfeller.  
 

Skilt   Plogskilt brannslange  

Skilt   Plogskilt manuell melder 

 Plogskilt for brann slange 
 De leveres som standard i etterlysende utgave slik at de kan benyttes i alle 

tilfeller.  
 

 Plogskilt for manuelle meldere for brannalarm 
 De leveres som standard i etterlysende utgave slik at de kan benyttes i alle 

tilfeller.  
 

Skilt   Piktogram for ESC 90 nødlys  

Skilt   Ta kontakt for andre skilt og lede systemer   

 Piktogramsett for ESC 90 markeringslys som gir 24 meters leseavstand 
 Benyttes sammen med ESC 90 armaturen slik at den kan settes på vegg, tak eller 

som flagg (ut fra vegg med en ekstra brakett)  
 Piktogram brannslange art nr. 101299, hånd slukker art nr. 101298 
 Skiltet legges bare på plass som andre piktogram for ESC 90, ingen liming slik at 

det blir pent resultat hver gang. Gjennomlyst, ikke etterlysende 
 

Art. nr. 101289 

Art. nr. 101289 

Art. nr. 101345 
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Nødlys  Tilfluktsrom løsninger 

Nødlys  Mekaniske beskyttelser og braketter 

Vår nødlyssentral for 24 V TKT 3122 kommer i en egen utgave ombygget for bruk i tilfluktsrom. 
Vi leverer også flere typer standard 24 V sentraler 
 

 Leveres med endebrytere for slusesignal for lukk døren 
 Leveres med mulighet for tilkobling av 2 stk. 12V batterier 
 Leveres uten batterikasse som monteres separat 
 Ende brytere kan leveres 
 Lede lys for bruk som nødlys i rommet kan leveres i flere utgaver  
 Armatur med piktogram lukk døren og integrert summer kan leveres 
 Sett med vibrasjonsdempere art nr. 101128 
Ta kontakt for pris 

 

Art. nr. 100169 

 Gitter TW77508B, mål X 220, Y 120, Z 305 og A 240 mm. Art. nr. 100275  
 

 Gitter TW77507B, mål X 320, Y 165, Z 305 og A 340 mm. Art. nr. 100276  
 

 Gitter TW77510B, mål X 420, Y 165, Z 505 og A 440 mm. Art. nr. 100277  

 
 
 Kraftige beskyttelse gitter for nødlys ESC 90 og annet materiell 
 Produsert i metall, hvitlakkert, 2mm stål 
 Dimensjoner: H 190, Bxxx, D70mm  

    

 
 Kraftige beskyttelse gitter for nødlys Line og Zone spot ESC 90 og annet materiell 

hvor målene passer 
 Produsert i metall, hvitlakkert, 22m stål 
 Dimensjoner: H285, B215, D65 mm 

 
 

 Dimensjoner: H425, B300, D68 mm 

 
 
 
 
 
 Brakett ut fra vegg for Zone og Line spot og annet utstyr som kan benytte dette 

målet  
 Braketten har spesialhull for Line og Zone spot, men er laget med en del andre 

generelle hull for skruer og nipler for også kunne benyttes opp mot alt annet 
utstyr 

 

Art. nr. 101192 

Art. nr. 101191 

Art. nr. 101445 

 Art. nr. 101218 


