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Xact Nödbelysning är majoritetsägt av den välrenommerade tyska nödljustillverkaren RP-Technik GmbH samt personalen i Sverige. 
RP-Technik grundades 1984 och omsätter ca 500mkr årligen och har levererat produkter i Sverige i över 15 år.

I produktportföljen återfinns ett gediget sortiment av nödbelysningsarmaturer samt de marknadsledande systemen för övervakning 
av nödbelysning Wireless Professional och PowerlineControl. Utöver RPs sortiment så har vi även nödljusarmaturer från flera 
andra tillverkare som vi har samarbetat med i många år och armaturmodellerna är kända på marknaden sedan länge. Våra UPS 
aggregat kommer från vår leverantör och samarbetspartner G-Tec Europe S.r.l som har effektstorlekar från 1 - 6400kVA.

Vi erbjuder teknisk support, service och driftsättningar av både våra egna nödljusanläggningar såväl som befintliga och tidigare 
levererade nödljus- och UPS anläggningar av andra fabrikat.

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med oss som samarbetspartner och vi har därför 5-års garanti på nästintill alla våra 
armaturer inklusive batterier och ljuskällor. Denna garanti gäller utöver ALEM09 som annars inte innefattar förslitningsdetaljer 
såsom batterier och ljuskällor.

Stand Alone 
Armaturer 
• Stort urval av armaturer.

• Varje armatur fungerar redundant med inbyggt batteri.

• Automatiskt Test (AT) av alla kritisika funktioner inklusive full kontroll 
av ljuskälla och drifttiden på batteriet. 

• Enkel kontroll med logiska statusindikationer.

• Finns för armaturer både med och utan skylt.  

Nödbelysning
för infrastruktur
• Armaturer anpassade att klara av tuffa omgivningsmiljöer, såsom  tåg-, 

tunnelbane- och vägtunnlar, med höga krav på bl.a. servicevänlighet, 
höga IP klasser, korrosion m.m.

Vi är specialisten på
nödbelysning och UPS



UPS
• Levererar avbrottsfri ström till sin anslutna last.

• Perfekt för känslig last som serverhallar, medicinteknisk 
utrustning, industri och infrastruktur.

• Modulära lösningar finns, för smidigare utbyggnad och service.

• Vi har UPS:er från 1kVA upp till 6400kVA.

• Miljövänliga och energisnåla.

Wireless Professional

Powerline Control

• Stort urval av armaturer.

• Armaturerna har kraftiga sändare/mottagare som klarar tuffa omgivningsvillkor.

• Flera system kan installeras i anslutning till varandra utan att störa.

• Armaturer kan i gynnsamma förhållande sitta med mer än 100 meters mellanrum.

• Smidig driftsättning av system då inga inställningar eller adresseringar behöver göras på armaturerna. 

• Nödljusfunktionen är helt oberoende av systemet och tänder alltid upp vid nätbortfall oavsett driftstatus.

• Wireless Professional systemet bygger på mesh networking för kontinuerlig kontakt mellan alla enheterna. 

• Stort urval av armaturer.

• Individuell övervakning på armaturnivå.

• Ingen extra kabel för kommunikation som sker via den 
ordinarie kraftkabeln och håller installationskostnaderna 
nere.

• Möjlighet att övervaka upp till 61.000 armaturer.

• Blanda armaturer för beredskaps- och permanetdrift på 
samma linje.

• Flera system kan kopplas samman för kommunikation.

Trådlös övervakning på armaturnivå av upp till 1.000 
nödljusarmaturer med inbyggda batterier.

Central strömförsörjning med möjlighet till adresserad 
övervakning på armaturnivå.
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