
 

 

  

Nødlys med 10 års garanti på lys og back up kilden. På 

disse armaturene benyttes super kondensatorer istedenfor 

batterier. De har en forventet levetid på over 15 år i 

temperaturområdet – 25 til ved + 30°C.  

Vi har et bredt sortiment på denne type armaturer med LED 

og selvtest og LED, selvtest og trådløs kommunikasjon. Ved 

å benytte nødlys med kondensatorer sikrer en sikker drift 

med veldig lave drifts kostander og høy sikkerhet for man 

unngår «nedetid». 

Ved temperaturer under 0 så blir ikke kondensatorene 

påvirket av temperaturen slik at de fungerer like godt som 

om det skulle være + 20°C. Det gjør at tiltak som varme 

element o.l. ikke er nødvendig for nødlys med 

kondensatorer.  

Ved høye temperaturer som +30°C så blir levetiden på 

batterier redusert. Oppgitt levetid på batterier er som 

regel ved +20°C og når temperaturen øker til 30°C så 

halveres ofte levetiden. For kondensatoren så er fortsatt 

garantien 10 år og forventet levetid over 15 år, se kurven 

under. 

Nødlys med kondensator er det miljøvennlige 

alternativet som ikke inneholder de samme 

miljøfiendtlige stoffene som batterier. Det gjør 

nødlys med kondensator til et «grønt» alternativ. 

EsCap 

Levetiden på kondensator i forhold til temperatur: 

*10 års garanti på lyskilden og back up kilden (kondensatoren), forventet levetid for kondensatoren er mer en 15 år i temperaturområdet – 25 til + 30° C. Det er 

selvsagt lagt til grunn at lovpålagt drift og vedlikehold gjennomføres. 

BREEAM 
Nødlys med kondensator inneholder ingen miljøgifter som mange batterier gjør, det er et viktig bidrag til å ta vare på 

miljøet. I dagens bygge industri hvor det med miljø er en meget viktig faktor så er dette er veldig positivt bidrag til en 

høyere karakter på bygget ved installasjon. 

 

Samtidig er nødlys med kondensator sin lange levetid et viktig bidrag i driftsfasen og sikrer både en økonomisk og 

miljøvennlig drift av bygget på grunn av lang levetid og mulighet for miljøvennlig gjenvinning ved «end of life». Eksempelvis 

er kondensator vanlig elektrisk avfall og ikke spesialfall som batterier.  

Det er også fult mulig å bytte lyskilder og kondensatorer i eksisterende armaturer. 

Nødlys med kondensator 

forventet levetid på mer enn 15 år på kondensatoren 



 

 

Trådløs kommunikasjon  

forventet levetid på mer enn 15 år på kondensatoren 

 

*10 års garanti på lyskilden og back up kilden (kondensatoren), forventet levetid for kondensatoren er mer en 15 år i temperaturområdet – 25 til + 30° C 

Kontakt Nortek Security & Technology AS for mer info og bestilling post@nortek.st  sentralbord 31 41 51 
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Toppsystem på veggmodul, egen PC eller serverløsning med fjern tilkobling 
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