Norrlands Brand AB
BRANDREDSKAP

BRANDLARM

UTRYMMNINGSSYSTEM

SBA

SERVICE

MISTEL

LED

DATA
Spänning		
Frekvens		
Kapslingsklass
Skyddsklass
Godkänd		
Läsavstånd

230 Vac
50 Hz
IP 40
Klass I
CE
25/40 m

UTFÖRANDEN
• STS självtestsystem*
• Endast med piktogram

MONTAGESÄTT STANDARD
• Dikt tak/vägg eller flaggkonsol

FÄRGVAL
Vit

STS SJÄLVTESTSYSTEM

KOMPLETT ARMATUR
ALLT INGÅR!
Nödbelysningsarmatur med jämn
ljusbild. Samtliga piktogram samt tak-,
vägg- och flaggfästen ingår. Snabbt
montage tack vare snabbkopplingsplint
och snäppfästen för armaturhöljet.
Mindre spill med jämförbara ”allt-i-ettpaket” eftersom Mistel använder samma
fäste för vägg- som takmontage.

INGÅR
2x Piktogram PN
1x Piktogram PH
1x Piktogram PV
Samtliga piktogram samt tak-, vägg- och
flaggfästen ingår

*STS självtestsystem gör automatiskt ett
test under en halv minut en gång i veckan
och 1 ggr/år sker ett 60 minuters test.
Eventuella fel indikeras med tydlig diod på
armaturens utsida. Dioden talar även om
vad som är felaktigt.

LEO1-STS

Nätdrift OK
(Fast grönt sken)

Uthållighetstest ej slutfört
(Fast rött sken)

Funktionstest
(Blinkar grönt långsamt)

Fel på ljuskälla
(Blinkar rött långsamt)

Uthållighetstest
(Blinkar grönt snabbt)

Fel på batteri
(Blinkar rött snabbt)

Spänningsbortfall (Släckt)

Spara tid - snabbt montage

LED display, statusförklaring.

Vägg eller takmontage:
- Valt piktogram knäpps fast utan verktyg.
- Skruva fast fästet i vägg eller tak.
- Anslut el i snabbkopplingsplinten.
- Snäpp fast armaturen utan verktyg.
Vägg

Tak

Takmontage

Flaggmontage
- Byt ena gaveln till flaggkonsolen.
- Skruva fast flaggkonsolsgaveln i vägg.
- Anslut el i snabbkopplingsplinten.
- Snäpp fast armaturen utan verktyg.
Väggmontage

Öppna

klick

STS självtest indikering.

220 mm

klick

73 435 85
MIS1-40-STS
Teknisk beskrivning på baksidan.

Inb. aggregat
med STS

Beställningsnr
MIS1-STS

Färg

E-nummer
73 435 84

Läsavstånd m

Utförande

-VIT

√

25

-VIT

√

40

MISTEL
Teknisk beskrivning
KABELINFÖRING

Utvändig:

ANSLUTNING

MIS1: 3x2,5 mm2 överkopplingsbar

LJUSKÄLLA
(ingår vid leverans)

MIS1-STS
MIS1-40-STS

BATTERITYP

25 m: NiMH 4,8V, 600mAh
40 m: NiMH 4,8V, 1300mAh

VIKT

MIS1-STS
MIS1-40-STS

2 st 13 mm på ovansidan

12 st 0,1W vit LED (Total effekt = 6,5W)
16 st 0,1W vit LED (Total effekt = 7W)

1,25 kg
1,5 kg

ALTERNATIVA
PIKTOGRAM
UTRYMNINGSPLATS

Vid order ange: -RULL före valt
piktogram (ex. MIS1-STS-RULL-PN)

Vid order ange: -HISS före valt
piktogram (ex. MIS1-STS-HISS-PN)

280/350

MÅTT (mm)
25/40m

Vid order ange: -UTR före valt
piktogram (ex. MIS1-STS-UTR)

53

63/63
206/279
143/216

8

270/340

Förväntad
livslängd*

(år)

Amaturstomme

Bergdahls AB
GARANTI **(år)

>10

Elektronik

>6

Ljuskälla LED

>6

*Med förväntade livslängder avses den tid som komponenten normalt
förväntas fungera. Det förekommer dock att komponenten fungerar
både kortare och längre tid. Den förväntade livslängden är beräknad efter
normala omgivningsförhållanden. Exempelvis kan värme, kyla, dagsljus
(UV-ljus), vibrationer förkorta livslängden.
**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom
angiven garantitid räknat från leveransdatum. Eventuell arbetskostnad
ersätts ej. Batteri samt ljuskällor, förutom LED, omfattas ej av garanti.
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Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar. u-02

FÖRVÄNTAD
LIVSLÄNGD

