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Material Aluminium och akryl

Spänning 220-240 VAC, 50-60 Hz 

Batteri NiMh 4,8V High Temp 1150 mAh

Backuptid 3 tim

Vikt 950 g

Skyddklass IP40

Energiförbrukning 2,7 W

Ljuskälla Lysdioder (LED) 9st

Läsavstånd 25 meter

Självtest Ja

Decentraliserad och centraliserad i samma produkt - JA

Teknisk specifikation

LEDONOMIC KOMPLETT 
 - ryms i budgeten! 
Ledonomic är en enklare modell av nödutrymningsarmatur med 
samma höga standard och avancerade teknologi som Ledolights  
övriga sortiment. Likt den sedan tidigare kända Ledosafe, använder 
Ledonomic LED. Detta skapar hög läsbarhet och stilren design. 

Ledonomic är utvecklad och tillverkad i enlighet med den  
europeiska standarden. Med en lång livslängd, låg energiförbrukning 

 
investering. Tillverkad med svensk kvalitet och design i enlighet  
med EU samt svenska lagar och normer. 

Elenheten är utrustad med den senaste elektroniken och självtest  
är en självklarhet. Ledonomic är både decentraliserad och centraliserad.

- levereras komplett och färdig för tak- och vägginstallation.

Tillval - välj färg på armaturstommen 

Aluminiumfärg eller vit är standard

Beställningsnyckel
E-nr Benämning Typ nr.

LEDONOMIC 25m 
DALI (komplett)

LNK-D001

LEDONOMIC 25m 
(komplett)

LN-001

FLAGGFÄSTE LNFF-001

INBYGGNADSSET  
för innertak

LNII-001

BOLLSKYDD LL-015

TAKPENDEL,  
aluminium 800mm

LL-001

BATTERI LL-052

PICTOGRAM LL-060

LEDONOMIC 25M(Ko
mplett) SUPERCAP

LNK-CAP

Ledonomic eller vit 
färg - standard

Ledonomic - komplett   
Paketet innehåller följande:

 – 4 st olika dubbelsidiga 
 pictogram: Pil vänster,  
 höger, ner + blank

 – monteringsskena för vägg

 – bygel för centralisering

50255

245 8

62

195F
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NÄR DU VILL NÅ UT MED DITT EGET BUDSKAP:
 – företagslogotyper
 – med textat budskap
 – informationsskyltar
 – varningsskyltar

Exempel på kundanpassade Ledonomic 

PERSONLIGA LEDONOMIC 
 - med ditt belysta budskap
Tillsammans med Ledonomic erbjuder vi skyltar med ditt egna 
budskap. Med extra kundanpassade pictogram ges du möjlighet att 
designa en unik skylt med ditt budskap.

Skyltar för butiker, caféer, restauranger eller kontor. Dörr-, hus-, 
parkerings- eller märkningsskyltar. Bara din fantasi sätter gränser 
för vilket budskap som din skylt kan få.  
Kontakta Ledolight för mer info och pris.
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