
02.50 02.70 - - 07.50 16.60

02.80 02.20 - - 08.10 18.10

03.00 01.90 - - 08.30 19.10

02.50 01.70 04.30 09.40 04.30 09.40

02.80 01.40 03.30 09.30 03.30 09.30

03.00 01.20 03.20 09.20 03.20 09.20

50m
m

170
mm

170
mm

• Za vsestransko večnamensko uporabo

• Nizka poraba energije zmanjša stroške vzdrževanja

• Manjše število svetilk zaradi izjemne optike

• Življenjska doba LED-diode je 60,000 ur

• Na voljo so klasični modeli, kot modeli z
avtodiagnozo

• Okolju prijazna baterija NiMh

Koda naročila Opis

Samostojna

Notranja zasilna razsvetljava
 Micropoint 2 Surface

Način Vgradna
višina (m)

Osvetljenost 
neposredno pod 
svetilom v luksih 

Na odprtem min. 1 luks

Pot za izhod v sili 2m široko, 
1 luks min

Osvetljenost 
neposredno pod 
svetilom v luksih

Način Vgradna 
višina (m)

Samostojna

Stalno delujoča
Stalno delujoča
Stalno delujoča

MP2SO3H Micropoint2 Surface Razsvetljava na odp. SIM  3.6VA/2.5W-6.9VA/5W     144 Lm 3h 4.8V - 2Ah NiCd 

MP2SE3H Micropoint2 Surface Pot za izhod v sili ASIM 3.6VA/2.5W-6.9VA/5W     145 Lm 3h 4.8V - 2Ah NiCd 

Stalno delujoča

MP2SO3HIS Micropoint2 Surface Razs. na odp.SIM. Auto-Test  3.6VA/2.5W-6.9VA/5W  144 Lm 3h  4.8V - 2Ah NiCd  

MP2SE3HIS Micropoint2 Surface Pot za izh v sili AS.Auto-Test  3.6VA/2.5W-6.9VA/5W  145 Lm 3h 4.8V - 2Ah NiCd  

Svetlobni vir:

1 X 1W visoko zmogljiva bela LED-
dioda

Poraba energije (trajni spoj) 6,9 
VA/ 5 W

Poraba energije (pripravni spoj) 3,6 
VA/2,5 W 

Materiali:

Ohišje svetilke iz polikarbonata

Baterija NiMh (samostojna) 

Delovanje:
Lahko deluje tako v trajnem kot 
pripravnem spoju, svetilko se lahko 
tudi uporablja s štirimi 
prednastavljenimi nivoji svetilnosti. 

Na voljo so modeli: klasični, 
centralni nadzor in CBS

Namestitev:

Micropoint 2 je cenovno ugodna, visoko zmogljiva svetilka z LED diodami za nadgradno montažo, ki z 
uporabo najnovejših LED in optičnih tehnologij zagotavlja nevsiljivo, visokokakovostno in visoko zmogljivo 
razsvetljavo za notranjo uporabo, kjer je estetika bistvenega pomena.
Svetilka Micropoint 2 je oblikovana za preprosto namestitev, ima manjšo porabo električne energije in 
zahteva minimalno vzdrževanje, kar posledično znižuje  stroške vzdrževanja (total cost of ownership), ne da bi 
se pri tem okrnil estetski videz. Inovativna optična zasnova, uporabljena pri svetilih Micropoint 2, ki jo je razvil 
in jo proizvaja oddelek varnostne razsvetljave pri podjetju Eaton, izkorišča učinkovitost LED diod za 
zagotavljanje enotne porazdelitve svetlobe, bodisi za osvetlitev evakuacijskih poti ali za zasilno razsvetljavo, pri 
katerem zagotavlja boljše zmogljivosti in manjšo porabo električne energije.
Micropoint 2 ima tipko za regulacijo na ohišju, kar izboljša varnost pred vdorom prahu in vode.

Razsvetljava na odprtem 
(simetrična)

Optika za poti izhod v sili 
(asimetrična)

Hoteli, pisarniški prostori, 
kinodvorane, gledališča in 
bolnišnice. 



63mm

29mm

90mm

64mm

41mm

41mm
291mm

15.50 01.00 04.10 22.70

14.00 01.30 06.40 22.70

12.00 01.70 07.90 22.10

10.00 02.50 08.00 21.00

8.00 04.40 07.70 19.70

6.00 07.00 07.00 18.00

      Notranja zasilna razsvetljava
Micropoint 2 & Micropoint 2 High Output

svetilko v luksih

Osvetljenost
Model      Višina (m) neposredno pod Pot za izhod v sili

2m široko

MP2HI3H

Micropoint 2

Micropoint 2 je cenovno ugodna, visoko zmogljiva svetilka z LED diodami za nadgradno montažo, ki z uporabo 
najnovejših LED in optičnih tehnologij zagotavlja nevsiljivo, visokokakovostno in visoko zmogljivo razsvetljavo za notranjo 
uporabo, kjer je estetika bistvenega pomena.

Svetilka Micropoint 2 je oblikovana za preprosto namestitev, ima manjšo porabo električne energije in zahteva 
minimalno vzdrževanje, kar posledično znižuje  stroške vzdrževanja (total cost of ownership) ne da bi se pri tem okrnil 
estetski videz. Inovativna optična zasnova, uporabljena pri svetilih Micropoint 2, ki jo je razvil in jo proizvaja oddelek 
varnostne razsvetljave pri podjetju Eaton, izkorišča učinkovitost LED diod za zagotavljanje enotne porazdelitve svetlobe 
bodisi za osvetlitev evakuacijskih poti ali za zasilno razsvetljavo, pri čemer zagotavlja boljše zmogljivosti in manjšo porabo 
električne energije.

• Za vsestransko večnamensko uporabo

• Nizka poraba energije zmanjša stroške vzdrževanja

• Manjše število svetilk zaradi izjemne optike

• Življenjska doba LED-diode je 60,000 ur

• Na voljo so klasični modeli kot modeli z avtodiagnozo

• Okolju prijazna baterija NiMh

Svetlobni vir:

1 x 1W  LED
1 x 2,5W LED (high output)

Materiali:

Ohišje svetilke: aluminij, pokrov 
svetilke: polikarbonat, 
ognjeodporen ABS

Vgradnja:

Vgradna montaža
Za vgraditev so nameščene 
vzmetne sponke, katere nam 
zagotavljajo hitro in brezhibno 
montažo

Brez razstavljanja med vgradnjo

Delovanje:

Lahko deluje tako v trajnem kot 
pripravnem spoju, svetilko se 
lahko tudi uporablja s štirimi 
prednastavljenimi liveli svetilnosti

Na voljo so modeli: klasični, 
centralni nadzor in CBS 

Namestitev:

Bolnišnice, hoteli, pisarne, 
gledališča, muzeji, 
trgovski centri Micropoint 2 High Output

Micropoint 2 High Output je nadgradnja trenutnemu 
Micropoint 2 modelu.

Ostaja visoko zmogljiva LED svetilka za zasilno 
razsvetljavo s konkurenčno ceno. Visoko zmogljiva 
svetilka Micropoint 2 uporablja najnovejšo tehnologijo 
LED in optiko, katera zagotavlja nevsiljivo, visoko 
kakovostno zasilno svetilko za notranjo uporabo, kjer 
sta bistvenega pomena estetika in visoka učinkovitost.

Zasnovana je za uporabo za visoke stropove, izpolnjuje 
zahteve standardov NFPA 101 za 10.8lux (povprečno) 
v aplikaciji za izhod v sili in za specifične lokacije, kot je 
navedeno v BS 5266-1: 2011. Visoka zmogljiva 
Micropoint 2 svetilka je zasnovana za enostavno 
namestitev, zmanjšano porabo energije in minimalno 
vzdrževanje, kar zmanjšuje TCO (total cost of 
ownership), ne da bi se pri tem okrnil estetski videz.



2000

3000

Micropoint 2

2000

3000

MP2O3H  

Micropoint 2 & Micropoint 2 High Output       
Notranja zasilna razsvetljava

Zasilna
razsvetljava
na odprtem

Pot za izhod v sili (asimetrično)

Za odprt prostor (simetrično 
0.5 Lux)

MP2E3H 
(Pot za izhod v sili)

Model Višina (m) 
Razdalja za 1 Luks

  (Za 2m široko pot za izhod v sili) 

Model Višina (m)   Razdalja za 1 Luks 

Koda naročila Opis

 MP2O3H Micropoint 2 Razsvetljava na odprtem SIM 3.6VA / 2.5W-6.9VA / 5W 153 Lm 3h 

 MP2E3H Micropoint 2 Pot za izhod v sili ASIM 3.6VA / 2.5W-6.9VA / 5W 148 Lm 3h 

MP2HI3H Micropoint 2 High Output 3h prip. spoj 7.2VA / 3,9W     298 Lm 3h 4.8V - 4Ah NiCd 

MP2HI3HIS Micropoint 2 High Output 3h prip. spoj AT 7.2VA / 3,9W 298 Lm 3h 4.8V - 4Ah NiCd 

Napredna optika Micropoint 2 s pravokotno porazdelitvijo. Pri svetilkah 
brez optike je za odpravo temnih lis potrebno zagotoviti prekrivanje.

Velika moč in visok izkoristek vira svetlobe LED zagotavljata 
enakomerno osvetljenost z asimetrično ali simetrično porazdelitvijo 
svetlobe za izhod v sili ali za odprte prostore.

4.8V - 2Ah NiCd 

4.8V - 2Ah NiCd 

Stalno delujoča / Brez stalnega delovanja

Stalno delujoča / Brez stalnega delovanja

Brez stalnega delovanja

Brez stalnega delovanja

Micropoint 2




