LIFE-X

DECENTRALISERAD NÖDBELYSNING

Ny och unik produkt för
säkerhetsmarknaden!
LIFE-X heter vår nya decentraliserade armaturserie. LIFE-X
är något nytt och unikt, som branschen inte har sett tidigare.

Utökad funktionalitet
Våra nödbelysningsarmaturer har fått uppgraderad software,
som gör det möjligt att använda samma armaturserie till 5 olika
lösningar. Du har friheten att välja vilken lösning som passar
bäst för din byggnad. Därtill har armaturserien fått ny lins och
LED, något som ger upptill 100% större monteringsavstånd.
Kombinerat med bakåtkompatibilitet och vårt fokus på enkel
och snabb montering, ger LIFE-X dig unika möjligheter – både
i nya och existerande anläggningar.

LIFE-X
Passar i alla miljöer!

Friheten att välja!
5 unika möjligheter i varje armatur
Med uppgraderad software och plug-in moduler kan vår nya
armaturserie användas till 5 olika lösningar. Du har friheten
att välja vilken lösning som passar just din byggnad.
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elBus Övervakning och kommunikation med våra
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Trådlös Övervakning och kommmunikation med

5.

DALI

Enkel och rimlig lösning för mindre
installationer, t.ex café, restaurang, förskola och
små butiker
Övervakning och kommunikation mot
andra system ( öppet protokoll /BMS) för medeltill stora installationer, t.ex skolor, kontor och
offentliga byggnader.

andra Deltasystem, medel till stora installationer,
t.ex skolor, kontor och offentliga byggnader.

egen software för idriftsättning/presentation,
medel- till stora installationer, t.ex skolor, kontor,
offentliga byggnader, museum, kulturmärkta
byggnader och byggnadskomplex.
Övervakning och kommunikation, öppet
protokoll, för byggnader med DALI ljusstyrning.

Ny lins och LED
Lägre installations- och
underhållskostnader!
Med nyutvecklad LED och bättre ljusfördelning från linsen, ger
LIFE-X serien upptill 100% större monteringsavstånd. Detta
ger ett mindre antal armaturer och färre installationspunkter
ger i sin tur stora besparingar. Vår bästsäljare UniLED har
också bivit uppgraderad med en lägre och nättare design.

Upptill 100% större monteringsavstånd med LIFE-X

Bakåtkompatibel
Samma kända armaturer – samma konsol som tidigare
LIFE-X serien är en uppgraderad version av våra välkända
decentralliserade armaturer. Enkel och snabb installation
har värit i fokus och genom att behålla samma konsol
så utförs utbyte av armaturer och uppgradering av
anläggningar snabbt och effektivt.

Trådlös
Kostnadseffektiv uppgradering av din anläggning
Ingen kommunikationskabel, enkel uppgradering och utökning
av existerande anläggningar.
Vårt trådlösa system passar till små, medel och stora
installationer – också designkrävande miljöer som museum och
kulturmärkta byggnader. Vid en uppgradering av existerande
Honeywell

självtestanläggning

är

lösningen

mycket

kostnadseffektiv. Det behövs ingen kommunikationskabel,
något som gör uppgraderingen snabb och enkel – du får en
anläggning med full övervakning, styrning och kommunikation
med vår Honeywell TELA software.
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• Ingen kommunikationskabel
• Garanterad räckvidd 25 meter
• MESH trådlös teknologi
• Honeywell TELA software
• Upptill 960 addresser

Systemkomponenter: Trådlös plug-in modul, nätverksgateway Ethernet,
Nätverksgateway WiFi, signalstyrketestare RSSI och eventuellt nätverksförstärkare.

Armaturöversikt
Kombiarmaturer
UniLED
ProLED / ProLED Värme

Vägledande markering
ExiLED 22-34-44 meter
MaxLED 26-47-65 meter

Nödbelysning
OmniLED
OmniLED spot
OvaLED
OvaLED spot
AeriLED
AgoraLED IP65/42

För mer information;
www.eltek.se
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