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ONYX 10P                     ONYX 12PA-DIM                     ONYX 30PHA 
 

Omschrijving 

Het product gamma ONYX, een nieuwe reeks van 
CE+T Technics, gekend voor hun 
kwaliteitsproducten, werd speciaal ontworpen voor 
installaties waar het design van het toestel belangrijk 
is. Deze toestellen integreren zich dan ook zonder 
meer in hotels, restaurants, conferentiecentra, 
luchthavens enz. Door de sterk gereduceerde hoogte 
van de toestellen kunnen deze eenvoudig en discreet 
tegen een muur gemonteerd worden. 

De reeks bestaat uit volgende producten:  

- ONYX 10P met 100 Lm. 

- ONYX 12PA-DIM met 125 Lm. 

- ONYX 30PHA met 300 Lm. 
 
 

Technische gegevens 
 Ingang spanning: 230 VAC / 50-60 Hz – 

Klasse II. 
 (Her)laadtijd: 24H. 
 Batterij Ni-MH. 
 Permanent en niet permanent  
 Conform normeringen EN60598-1, 

EN60598-2-22, ΕΝ55015, ΕΝ61547, 
ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3 

 Beveiliging tegen overladen en diepte 
ontlading van de batterij. 

 
 
 

 
 

 ONYX 10P  
o Elektrisch vermogen: 2,7W 
o Lichtopbrengst bij nood functie: 100 Lm 
o Permanente lichtopbrengst: 40 Lm 
o Autonomie: 1,5uur. 
o Beschermingsgraad: IP42 
o Test via drukknop 
o Geleverd met set zelfklevende pictogrammen 

 
 ONYX 12PA-DIM 

o Elektrisch vermogen: 3,8W 
o Lichtopbrengst bij nood functie: 125 Lm 
o Autonomie: 2-7uur (afhankelijk van de 

ingestelde lichtopbrengst). 
o 3 mogelijks lichtopbrengstinstellingen (30%-

65%-100%) 
o Lichtdetector 
o Automatische testfunctie en test via drukknop 
o Beschermingsgraad: IP40 
o Blauwe sfeerverlichting op zijkanten kan 

gedeactiveerd worden. 
o Geleverd met set zelfklevende pictogrammen 
 

 ONYX 30PHA 
o Elektrisch vermogen: 5,5W 
o Lichtopbrengst bij nood functie: 300 Lm 
o Autonomie: 1-8uur 7uur (afhankelijk van de 

ingestelde lichtopbrengst): 300lm 1h – 150lm 
3h – 50lm 8h). 

o 3 mogelijke lichtniveau instellingen 
o Automatische testfunctie en test via 

magneetkaart. 
o Beschermingsgraad IP65 
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Beschikbare opties 

 ONYX 10P  
 

o Inbouwkit  
 
 
 
 
 
 

o Zwevende pictogrammen 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ONYX 12PA-DIM  
 

o Wit sier-afdekplaatje (één paar standaard 
bijgeleverd)  
 

o ONYX RC: Afstandsbediening 
waarmee u een test kan 
opstarten, de lichtopbrengst 
kan instellen, permanent 
of niet permanent kan 
schakelen  

o  en de lichtdetector kan 
(de)activeren. 

 
 

 ONYX 30PHA 
 

o Anti paniek (AP) of 
vluchtweg (ER) lens 
 

 

o Magnetische testkaart 
 
 
 

 

 

 

Afmetingen:   

ONYX 10P 

 

 

 

240 x 90 x 44 mm 

ONYX 12PA-DIM 

 

 

 

 

270 x 100 x 25 mm 

ONYX 30PHA – Met decoratief kader 

 

 

 

 

195 x 195 x 60,4 mm 

ONYX 30PHA – Zonder decoratief kader 

 

 

 

 

 

158 x 158 x 60,4mm 

 


