
KOMPLETT ARMATUR   
ALLT INGÅR! 
Mycket lättmonterad nödbelysning med 
skarp ljusbild. Samtliga piktogram samt  
tak- och väggfäste ingår. 

Sesam finns endast med inbyggt batteri. 
Enkel att beställa! 

STS SJÄLVTESTSYSTEM
*STS självtestsystem gör automatiskt ett 
test under en minut en gång i veckan och 
var 26:e vecka sker ett 180 minuters test. 
Eventuella fel indikeras med tydlig diod. 
Dioden  talar även om vad som är felaktigt; 
batteri eller ljuskälla.

DATA  
Spänning  230 Vac 
Frekvens  50 Hz 
Kapslingsklass IP 41 
Skyddsklass Klass II 
Godkänd  CE 
Läsavstånd 25 m

UTFÖRANDEN
• STS självtestsystem* 
• Endast med piktogram

MONTAGESÄTT STANDARD 
• Dikt tak/vägg

FÄRGVAL

Silver

SESAM

STS självtestsystem med tydlig statusindikering.

Mycket enkel att montera.
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Utförande

Beställningsnr Fä
rg

In
b.

 a
gg

re
ga

t 
m

ed
 S

TS

Lä
sa

vs
tå

nd

SESAM1-STS -Silver √ 25

Ljuskälla/or ingår alltid vid leverans. 
Teknisk beskrivning på baksidan.

1x Piktogram PN

1x Piktogram PH

1x Piktogram PV 

INGÅR

Mycket lättmonterad!
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Teknisk beskrivning
SESAM

KABELINFÖRING 2 st 12 mm på ovansidan.

ANSLUTNING 3x2,5 mm2 överkopplingsbar.

LJUSKÄLLA  LED 2W (Total effekt = 4,2W/7,15VA) 
(ingår vid leverans) 

BATTERITYP NiMH 2,4V, 1,2Ah

VIKT 0,8 kg

MÅTT (mm) 
271

201

139

8,0

46

267

62

FÖRVÄNTAD 
LIVSLÄNGD 

Förväntad 
livslängd* (år)

Bergdahls AB 
GARANTI**(år)

Amaturstomme > 10

Elektronik > 6

Batteri > 5

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. Ljuskällor, förutom LED, omfattas ej av garanti.


