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LightSaver L-100 Productspecificatie
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LightSaver L-100
Breedte: 200 mm
Hoogte: 42 mm
Diepte:
23 mm
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Type
Behuizing
Microfoon
Lichtsnoer
Aansluiting
Batterij
Testknop
Gewicht
Montage
CE keur
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L-100
Spuitgiet ABS behuizing, brandvertragend, mat, kleur navajo wit
Aan de voorzijde, achter de perforatie
Flexibel, helder, ∅ 1,3 mm, 2 snoeren, ieder snoer 3,66m incl. eindkap
Snoer, connector type RJ4P4C, m/v aansluiting
Alkaline, 9 Volt
Aan de bovenzijde
115 gram incl. batterij
Transparante tape, rollengte 12 m.
TÜV Rheinland goedgekeurd volgens EN55015:2013 & EN61547:2009
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Brandvertragende behuizing
Testknop
Batterij deksel
Microfoon
Aansluiting lichtsnoer
Lichtsnoer connector
Snoerklem
Lichtsnoer
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Technische omschrijving LightSaver L-100
Hoe werkt de LightSaver L-100
De LightSaver L-100 is een visuele vluchtweg markering die als
aanvulling op rookmelders werkt. Wanneer het alarm van een
nabij geïnstalleerde rookmelder afgaat, zal de L-100 een blauw/
groen pulserend licht generen. Hierdoor wordt tijdens een brand,
bij rookontwikkeling of in het donker de vluchtweg met licht
gemarkeerd. De L-100 werkt onafhankelijk van netstroom op
een ingebouwde batterij en maakt geen onderdeel uit van een
eventueel aanwezige brandmeldinstallatie.
Gebruik van de LightSaver L-100
Plaats de L-100 unit (midden) boven een deur en binnen een
straal van 6 meter van de aanwezige rookmelder. Zorg ervoor
dat de microfoon op de L-100 unit niet wordt afgedekt. Breng de
lichtsnoeren van L-100 langs de plinten van een deur, raam of
trap van de vluchtweg aan. Wanneer het alarm afgaat kunt u de
lichtgevende lijnen geven en veilig uw weg naar buiten vinden.
Aanpassen van de lengte van de lichtsnoeren.
U kunt eenvoudig de lichtsnoeren inkorten om de lichtsnoeren
aan uw situatie aan te passen. Zorg dat de lichtsnoeren niet zijn
aangesloten op de L-100 unit. Meet de gewenste lengte van uw
lichtsnoeren zorgvuldig op. Knip met een normale keukenschaar
het lichtsnoer op maat en plaats de eindkapjes. Sluit deze aan op
de L-100 unit, breng de batterij aan, en druk op het testknopje.
Als de lichtsnoeren correct functioneren, kunt u deze met behulp
van de Superclear tape aanbrengen op de door u gewenste positie.
Testen van de L-100
Net als uw rookmelders, dient de L-100 maandelijks te worden
getest. U kunt dit doen door de testknop van uw rookalarm in
te drukken, U test dan uw rookalarm, en gelijk de reactie van
de L-100.
Batterij
De meegeleverde 9V alkaline batterij gaat ca. één jaar mee. Op het
moment dat de batterij te weinig vermogen heeft om deze werking
te kunnen garanderen, zal de L-100 (net zoals uw rookmelder)
onregelmatig gaan flitsen. U dient dan de batterij te vervangen.

Inhoud van de verpakking
•

1x

LightSaver L-100 unit

•

2x

Lichtsnoeren van ieder ca. 3,6 meter (met connector)

•

1x

9V Alkaline batterij

•

2x

PVC eindkapjes die op de lichtsnoeren worden geschoven

•

1x

Rol LightSaver helder plakband van ca. 12 m

•

1x

Nederlandse gebruiks- en montage aanwijzing

•

Goed om te weten, de L-100:
werkt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 365 dagen per jaar.

•

staat altijd paraat! Werkt met vrijwel alle standaard hoog
frequent rookmelders en de vervangende lichtsnoeren zijn
apart te bestellen.

•

is CE gecertificeerd en voldoet aan de eisen zoals gesteld door
de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit.

•

wordt gefabriceerd onder strikte ISO9001 condities en wordt
getest om correcte werking te kunnen verzekeren.

•

is vervaardigd uit duurzame, vuurvertragende, RoHS en niet
Phthalate houdende materialen.

•

technologie wordt beschermd door een groep van patenten in
handen van de Amerikaanse uitvinder.

•

is in de V.S. en Canada voor wat betreft de kwaliteitseisen
gelijkgesteld aan een rookmelder (UL-217 en CAN/ULC-S531).
In de V.S. wordt de L-100 gesteund door vele gezaghebbende
organisaties op gebied van brandveiligheid en voor technieken
die levensreddend kunnen zijn in geval van een (terroristische)
aanslag aanbevolen door de Homeland Security Safety Act.
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LightSaver
• Eenvoudig zelf te monteren systeem dat on
afhankelijk van een brandmeldcentrale werkt.
• Werkt op een vervangbare 9V alkalinebatterij met
een minimale levensduur van 1 jaar.
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LightSaver
• Is uitermate geschikt voor thuis, maar ook in
zorginstellingen, ziekenhuizen of studentenhuizen.
• Door het subtiele ontwerp en de geringe afmeting
past het systeem in elk interieur.

LightSaver
• Wordt geproduceerd onder ISO9001-normen
en is voorzien van CE-markering.
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