
DOUBLEPOWER!! EMA
●– Tartós ipari lámpa, amely teljesíti a vészvilágításokra 

vonatkozó összes EU előírást és szabványt.
– Központi tápellátásra kötött kivitel, legalább 60 000 óra 

élettartammal.
– 4 éves élettartammal rendelkező, beépített 
 akkumulátorral szerelt kivitel.
– Egyszerű akkumulátor csere.
– Környezeti hőmérséklet tartomány 5 és 55 °C között.
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VÉSZVILÁGÍTÁS, IPARI, 

LOGISZTIKAI ÉS KERESKEDELMI 

UNIVERZÁLIS LED 
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DOUBLEPOWER!! EMA



Fő jellemzők
– Tartós ipari vészlámpa, hatékony és egyenletes megvilágítással.
– Központi tápellátásra kötött kivitel, legalább 60 000 óra élettartammal.
– 4 éves élettartammal rendelkező, beépített akkumulátorral szerelt kivitel.
– Környezeti hőmérséklet tartomány 5 és 55 °C között.
– DALI interfésszel is vásárolható, vezérlőrendszerbe köthető.

Minőségi és megbízható vészvilágítás
A minimális és egyenletes megvilágítást előíró szabványok jelentősen megdrágíthatják a vészvilágító 
rendszer beszerzését. A doublepower!! EMA lámpával ezek a költségek csökkenthetők. A lámpa teljesí-
tményét, fényáramát és sugárzási karakterisztikáit úgy állítottuk be, hogy kisebb mennyiségű lámpa is 
elegendő az egyenletes megvilágításhoz.

Töltés-ellenőrzés és készenlét-kijelzés
A lámpába speciális töltés-ellenőrző és készenlét-kijelző LED van beépítve, amely nagyobb magasságú 
telepítés esetén is jól látható. A doublepower!! EMA vészvilágító lámpák szemrevételezéses ellenőrzése 
egyszerű és gyors.

Élettartam és robusztus kivitel
Az 5 és 55 °C környezeti hőmérsékleten használható, extra hosszú élettartamú akkumulátor garantálja 
a doublepower!! EMA kétszer hosszabb idejű használatát (a hagyományos vészvilágító lámpákba épí-
tett akkumulátorokkal szemben). A központi tápellátásra kötött kivitel esetében (60 000 óra élettartam), 
a vészvilágítás korlátozás és karbantartás nélkül akár 10 évig is ellátja a feladatát.
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A nagyobb távolságról is jól látható speciális, 
töltés-ellenőrző és készenlét-kijelző LED 

mutatja a lámpa töltését, megfelelő bekötését 
és készenléti állapotát.

UNIVERZÁLIS LED 

VÉSZVILÁGÍTÁS, IPARI, 

DOUBLEPOWER!! EMA

LOGISZTIKAI ÉS KERESKEDELMI 

Egyszerű akkumulátor csere.

Rugalmasan megválasztható felfüggesztés a profil teljes hosszában 
(M6-os anyák segítségével).

HASZNÁLATRA



Specifikáció
Teljesítményfelvétel – BATTERY típus (beépített akkumulátor) 4,00 W

Teljesítményfelvétel – CBS típus (központi tápellátásra kötött) 9,50 W

Fényáram – BATTERY típus (beépített akkumulátor) 540 lm

Fényáram – CBS típus (központi tápellátásra kötött) 1 632 lm

Akkumulátor – BATTERY típus (beépített akkumulátor) Típus: Ni - MH

Reális élettartam: 4 év

Üzemi hőmérséklet tartomány: +5°C ~ +55°C

Fényforrás Tridonic LLE G4

Lámpa élettartama 60 000 óra

Bura PMMA optika / matt kivitel

Lámpa ház Húzott és eloxált alumínium profil

Kiváló hőelvezetés a lámpa optimális hőmérséklet menedzsmentjéhez

Alacsony hőmérsékletű lámpa és alkatrészek

Védettség IP43

Környezeti hőmérséklet +5°C ~ +55°C

Optikai rendszer és reflektorok Lineáris optika 40°/ 60° / 90°/ 110° matt optika

Egyéb Nincs stroboszkóp effektus forgó gépeknél.

Fokozatmentes DALI / DSI szabályozás, doublepower DALI/KNX vezérlőegységhez csatlakoztatható

Gyártó doublepower!! s.r.o. Cseh Köztársaság

Lámpa méretei

Beépített 
akkumulátorral

Központi akkumulátor 
rendszerre kötött

lámpa hossza 43 cm 30 cm

– csatlakozó nélkül 43,5 cm 30,5 cm

– bekötetlen csatlakozóval 45 cm 32 cm

– bekötött csatlakozóval 54 cm 41 cm

– tömszelencével 48,5 cm 35,5 cm

lámpa szélessége 5 cm 5 cm

lámpa magassága 6,5 cm 6,5 cm

– akasztó szemekkel együtt 11 cm 11 cm

– akasztó szemekkel és karabinerrel együtt 15,5 cm 15,5 cm

Lámpa tömege akkumulátorral együtt, bekötetlen csatlakozóval és szem nélkül 1,6 kg 1 kg
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