
1/3 
Ver.6. 

 

 
 
 
 
 
 
 

VERVANG BATTERIJEN 
 

 
 

Omschrijving 

Ongeacht het feit dat een noodverlichting van 
perfecte kwaliteit kan zijn, een indrukwekkende 
lichtopbrengst heeft en een innovatief design bezit, 
zonder een goed onderhoudsschema betekent dit 
alles op termijn weinig. 

 
Hoewel de evidentie noodverlichting in een gebouw 
te installeren zodoende de personen een veilige 
omgeving te waarborgen wel erkend wordt, blijkt de 
noodzaak voor een correct onderhoud van deze 
installaties nog lang niet overal te zijn 
doorgedrongen! 

 
De regelgeving rond dit onderwerp, veelal te weinig 
gerespecteerd, verplicht de verantwoordelijke voor 
het onderhoud van het gebouw minimaal 1 keer per 
jaar te controleren of de autonomie van de batterijen 
(algemeen 1 of 3 uur naargelang het model 
noodverlichting) verzekerd is, ook voor toestellen 
met een geautomatiseerde testfunctie. Indien dit  
niet meer het geval is moten de batterijen 
vervangen worden. 

 
Hieronder kan u alle batterijen nodig voor het 
onderhoud van uw CE+T Technics noodverlichting 
terugvinden. 

 
4N1200 (Réf.1700030010 ) 

 
- Batterij Ni-Cd 1,6Ah/4,8V 
- 4 cellen 
- Met draden en Fast-on klem. 
- Voor vervanging in toestellen: 

 
o Argos 15xx 
o Elios 15xx 

 
4N2500 (Réf.1700030013) 

 
- Batterij Ni-Cd 2,5Ah/4,8V 
- 4 cellen 
- Met draden en Fast-on klem 
- Voor vervanging in toestellen: 

o Argos 20/35/40 
o Elios 20/35/40 

- Opmerking: batt. 4N2500 is identiek aan 4N2500C met draden en Fast- 
on klemmen toegevoegd. 

 

 
4N4000 (Réf. 1700030015) 

 
- Batterij Ni-Cd 4Ah/4,8V 
- 4 cellen 
- Voor vervanging in: 

 
o Blueline WA453 
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2N4000 (Réf. 1700030017) 

 
- Batterij Ni-Cd 4Ah/2,4V 
- 2 cellen 
- Met draden en Fast-on klem. 
- Voor vervanging in toestel: 

o Blueline WA8-3-M TL 

3N700 (Réf. 1700030460) 
 

- Batterij Ni-Cd 0,7Ah/3,6V 
- 3 cellen 
- Met draden en connector 
- Voor vervanging in toestel: 

o Blueline WAX460LED 
 

4N2500C (Réf. 1700030018) 
 

- Batterij Ni-Cd 2,5Ah/4,8V 
- 4 cellen 
- Voor vervanging in toestellen: 

o Blueline WA480 
o Oreos 20/35 TL 
o Sophora’s met Auto-test functie 

 
3N1500 (Réf. 1700030250) 

 
- Batterij Ni-Cd 1,5Ah/3,6V 
- 3 cellen 
- Met draden en connector 
- Voor vervanging in toestel: 

o Blueline WAX8-3-M LED 
versie 250 of 280lm (!) 

 

4N1600 (Réf. 1700030019) 
 

- Batterij Ni-Cd 1,6Ah/4,8V 
- 4 cellen 
- Voor vervanging in toestellen: 

o Oreos 15 TL 
o Oreos LED 

- Batterij 4N1600 is identiek aan type 4N1200 zonder draden. 

 
2N2700 (Réf. 1700030030) 

 
- Batterij Ni-Mh 2,7Ah/2,4V 
- 2 cellen 
- Voor vervanging in 

toestel: 
o Luciole 15 

 
 

3N4000 (Réf. 1700030004) 
 

- Batterij Ni-Cd 4Ah/3,6V 
- 3 cellen 
- Voor vervanging in toestel: 

o Sophora’s zonder Auto-test functie 

2N2000 (Réf. 1700014362) 
 

- Batterij Ni-Mh 2Ah/2,4V 
- 2 cellen 
- Voor vervanging in toestel: 

 
o Luciole 18 

 
 

PB18000 (Réf. V090099991) 
 

- Batterij Pb 18Ah/12V (lood) 
- Voor vervanging in toestellen: 

 
o NP55 
o Indos 130 

 
PB7000 (Réf. 1700030712) 

 
- Batterij Pb 7Ah/12V (lood) 
- Voor vervanging in toestel: 
- 

o Indos 180 
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  D3NB4000 (Ref. 1700030005) 

 
- Batterij Ni-Cd 4Ah/3,6V 
- 3 cellen 
- Voor vervanging in toestellen van diverse merken  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 SC3B1500 (Réf. 1700030480) 

 
- Batterij Ni-Cd 1,5Ah/3,6V 
- 3 cellen 
- Met draden en connector 
- Voor vervanging in toestel:  

o Blueline WAX480-LED 
o Blueline WAX480A-LED  

 
 

 
 


