
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 
 

 Led eigenschappen SMD           
3528 LEDs 

 Kleurtemperatuur 6000 °K 
daglicht 

 Stralingshoek 128° 

 Dimbaar Nee 

 Voltage 230 VAC 

 Wattage 5-7 W 

 Power factor > 0,75 

 Accu 4,8V 1800mAh Ni-Cd 

 Accu beveiliging Over- en 
ontladen 

 Materiaal Polycarbonaat 

 3 uur noodverlichting 

 Lichtsterkte 230-250 Lm 

 Lichtsterkte op noodstroom                    
100 Lm 

 Afmeting 76x117x350mm                        
hxbxl 

 
 
VOORDELEN: 
 

 Eenvoudig te monteren 

 Losse accu 

 Test knop noodverlichting 

 Energie zuinig 

 Lange levensduur 
 
 

 

RUKRA LED NOODVERLICHTING 
 

Het RUKRA LED Noodverlichtingsarmatuur is zeer energie zuinig en is voorzien van 
LED’s met een verwachte levensduur van 40.000 branduren. 

Het RK-4042 Noodverlichtingsarmatuur 5-7W kan onder andere worden ingezet als 
noodverlichting voor op de liftkooi, in de machinekamer en in de lift put. Maar ook 
voor vluchtwegen. Het armatuur is  geschikt voor montage op wanden en aan 
plafonds. De noodverlichting kan worden voorzien van continu verlichting of alleen 
bij het uitvallen van de 230Vac voeding. 

Het RUKRA noodverlichtingsarmatuur is voorzien van 51 witte SMD LEDs met een 
kleurtemperatuur van 6000K. Ook is het armatuur voorzien van een testknop om de 
verlichting op de noodstroom te controleren. 

Dankzij de ingebouwde accu kan het armatuur bij een stroomonderbreking circa 3 
uur blijven branden. De lichtsterkte wordt dan gehalveerd van 230-250 Lm naar 100 
Lm. 

Dit noodverlichtingsarmatuur is ook geschikt voor permanent bedrijf, bijvoorbeeld 
als galerijverlichting in een appartementencomplex, flat of kantoorgebouw. Het 
armatuur is IP65 geclassificeerd en is dus ook geschikt voor een buiten toepassing. 

RUKRA montage service 
Ook kunt u bij RUKRA terecht voor het uitbesteden van de montage van de 
noodverlichtingsarmatuur.  
 
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen 
op telefoon nummer 033-711 39 41. 
 
De montage en service wordt uitgevoerd door uitsluitend eigen personeel 
met een landelijke dekking en word turnkey opgeleverd. 
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