
Oppgradering fra selvtest anlegg til trådløst 
anlegg med full kommunikasjon og overvåkning
Vårt trådløse system passer til alle typer bygg! Alt fra små, middels og store installasjoner,  
også designkrevende miljøer som museum og verneverdige bygg.  
 
Løsningen er veldig kostnadseffektiv ved oppgradering av  
eksisterende Honeywell selvtest anlegg. Det er ingen  
komm. kabel, noe som gjør oppgraderingen rask og enkel! 

Bakoverkompatibel

Samme kjente armaturer - samme brakett som tidligere

LIFE-X 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!  Erstatt en gammel armatur 
med en ny LIFE-X armatur og sett inn den trådløse plug-in modulen. Da får du et anlegg 
med full overvåkning, styring og kommunikasjon med vår Honeywell TELA software.  

Applikasjonsark  
Kostnadseffektiv oppgradering med LIFE-X 

Har du installert Unilux 
eller UniLED fra før?  

Oppgrader til LIFE-X UniLED 
med trådløs plug-in modul. 
Samme brakett benyttes!

LIFE-X trådløs

Ingen kommunikasjonskabel,  

benytt samme brakett  

- enkel oppgradering!



Eksempeler på ulike applikasjoner

Matbutikk med 50 armaturer

Når vi legger sammen både investerings- og vedlikeholdskostnaden, 

så vil det allerede etter 2 år lønne seg med en trådløs installasjon 

sammenlignet med selvtestarmaturer.  Dette vil også være gjeldende 

for anlegg med 100 og 200 armaturer. 

Kontor- og offentlige bygg med 100 - 200 armaturer

Når vi ser på totaltkostnaden over 5 år, vil et 
trådløst anlegg være over 30% rimeligere!  
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Investeringskostnad

•	 Armaturer- og systemkomponenter
•	 Punktpris
•	 Montering og tilkobling av armaturer
•	 Tilkobling av sentral og kurs
•	 Idriftsettelse
•	 230V- og kommunikasjonskabel

Vedlikeholdskostnad 

•	 Timeforbruk driftspersonell  
– inspeksjon av alle armaturer

•	 Timeforbruk  
– månedlig og årlig loggføring av alle armaturer

•	 Bytte av batteri
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Iht til NEK EN 50172 ref 7.1 og 7.2 skal det loggføres en tilstandsrapport 1 gang pr. måned per armatur.

Etter 2 år.... vil trådløst være  

mest lønnsomt!


