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WIRELESS GUIDE LUMINAIRES

EXINFO

EXINFO product series can be equipped with various info signs

whose functionality can be monitored locally or remotely.
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WALL
MOUNTING
SEINÄASENNUS

TOP VIEW

CEILING
MOUNTING
KATTOASENNUS
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SIDE VIEW

-A

* Lisätarvikkeet
• EXLT 3 -tiivistelaippa IP 55
• UPK-ELX1-2-upotuskehys
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* Kannakkeet

-O

SIDE VIEW

-A

* Lisätarvikkeet
•
UPK-EXISAFE

* Kannakkeet
•
LPK 1 -lippukannake

-O

GUIDE LUMINAIRES

EXINFO
Opastevalaisimet

EXIOT LUMINAIRES

IP CLASS

RANGE

MOUNTING

BATTERY

41(55)

42 m

MMJ 3×1,5mm2

Li-Ion 7,4 V / 600 mAh

230 V
2W
LED ja kannak41(55)
opastevalaisimen
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42 m

MMJ 3×1,5mm2

Li-Ion 7,4 V / 600 mAh

42 m

MMJ 3×1,5mm2

Li-Ion 7,4 V / 600 mAh

42 m

MMJ 3×1,5mm2

Li-Ion 7,4 V / 600 mAh

TYPE

ELECTRICAL NO. (FI)

VOLTAGE

POWER INPUT

LIGHT SOURCE

ELX-langaton
opastevalaisin
4129259
230 V
2W
LED

EXINFO-S/W

EXINFO-P/W
4129260
ELX-langattoman

ELX-langattoman poistumistievalaisimen voi asentaa
kattoon ja seinään. Valaisimeen on saatavilla myös
upotuskehys.

60m

ELX-langattoman poistumistievalaisimen tyypillisiä
käyttökohteita ovat toimisto- ja liiketilat, päiväkodit,
koulut, sairaalat, terveyskeskukset ja liikuntahallit. Koska
tiivistelaipalla päästään hyvään IP-luokkaan, valaisinta
käytetään myös kosteissa ja pölyisissä kohteissa, esimerkiksi parkkihalleissa.

* Asennus
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