
SIKKERHET I EN 
RØMNINGSSITUASJON 
STARTER MED DE BESTE 
NØDLYSSYSTEMENE

LIFE-X 138 Desentraliserte nødlys



HONEYWELL
LIFE-X 138
DESENTRALISERT 
NØDLYS

UNIKE MULIGHETER I HVER ARMATUR

Selvtest  
Enkel og rimelig løsning for mindre 
installasjoner, eks. kafe, restaurant, 
barnehage og små butikker.

Pot.fri  
Overvåkning og kommunikasjon mot andre 
system (åpen protokoll/BMS), for middels 
til store installasjoner. Eks. skole, kontor og 
offentlige bygg.

elBus  
Overvåkning og kommunikasjon med 
våre andre Deltasystem, middels til store 
installasjoner.

Eks. skole, kontor og offentlige bygg.

Trådløs  
Overvåkning og kommunikasjon med egen 
software for idriftsettelse/presentasjon, 
middels til store installasjoner. Eks. 
skole, kontor, offentlige bygg, museum, 
verneverdige bygg og bygningskompleks.

DALI  
Overvåkning og kommunikasjon, åpen 
protokoll, for bygg med DALI lysstyring.

Våre nødlysarmaturer har fått oppgradert programvare, som nå gjør det 
mulig å bruke samme armaturserie til ulike løsninger. Du har friheten til å 
velge hvilken løsning som passer ditt bygg! 

Med bakoverkompabilitet, vårt fokus på enkel og rask montering, samt valg 
av 1, 3 eller 8 timers nøddrift, gir LIFE-X 138 deg unike muligheter - både i 
nybygg og rehabiliterings-/oppgraderingsprosjekter.

LIFE-X 138 TELA 2, vårt trådløse overvåkningssystem for effektiv 
drift og vedlikehold. TELA 2  har gjennomgått  utstrakte tester mht 
produktsikkerhet (Cyber security).
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Armaturserien har fått ny linse og LED, som gir opptil 100% større monteringsavstand. Dette gir 
et lavere antall armaturer. Færre installasjonspunkter gir store besparelser ved installasjon og 
vedlikehold

IDEELT FOR RETROFITPROSJEKTER
Samme armatur - lik brakett som tidligere

LIFE-X 138 serien er en oppgradert versjon av våre velkjente desentraliserte armaturer.  
Enkel og rask installasjon har vært i fokus og ved å beholde samme brakett, så vil bytte av 
armaturer og oppgradering av anlegg gå raskt og effektivt!

EFFEKTIVE LINSER OG LED
LAVERE INSTALLASJONS- OG 
VEDLIKEHOLDSKOSTNADER
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Vårt trådløse system passer til små, middels og store installasjoner - også designkrevende miljøer 
som museum og verneverdige bygg.

Det er ingen kommunikasjonskabel, noe som gjør oppgraderingen rask og enkel! 

Løsningen er veldig kostnadseffektiv ved oppgradering av eksisterende Honeywell selvtest anlegg. 
Kun montasje av trådløse moduler i eksisterende armaturer

• Ingen kommunikasjonskabel

• Garantert rekkevidde 25 meter

• Maskenettverk / MESH trådløs teknologi

• Kryptering

• Produktsikkerhet 

• Opptil 4000 adresser

TRÅDLØS
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MARKERINGSLYS
ExiLED 25 og 40 meter

ExitLED Pro 30 meter

MaxLED 26, 47 og 65 meter

LEDELYS
Ova-OmniLED

Ova-OmniLED Spot

Ova-OmniLED Pro

Ova-OmniLED Pro innfelt

SeqLED – Veggmontert

SeqLED E – Takmontert

AeriLED

AgoraLED IP42

AgoraLED IP65

KOMBIARMATURER
UniLED

MultiLED

MultiLED Pro

ImperLED

ARMATUR
OVERSIKT
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