
  Notranja zasilna razsvetljava
Sirios LED

Svetilnost odprt položaj (/\) Svetilnost zaprt položaj (II) Povzetek 

Vgradna osnova Zaščitni kit IP65 

Zaščitni kit IP65 omogoča 
nadgradnjo iz IP42 na IP65

Vgradna osnova za 
viseče strope in za 
vgradnjo v zidove

Sirios tabla za izhod iz 
pleksi stekla

Zaradi vidne razdalje
30 m je potrebno 
minimalno število 
priključkov in s tem se 
zmanjša poraba energije

V svetilih Sirios LED sta oba položaja svetlečih diod 
primerna za uporabo za znak za izhod, v skladu z EN1838

Dodatki

Koda naročila Opis

Koda naročila Opis

• Zasilna razsvetljava in evakuacijska razsvetljava v enem

• Nastavitev optike (LED modulov)

• Enostavna montaža

• Popoln nabor dodatne opreme

• V skladu z EN 60 598-2-22

• Certifikat ENEC

• Zaščita IP42 z možnostjo nadgradnje na IP65 

Svetlobni vir:
24 belih LED-diod z močjo 1,5W

Materiali:

Ohišje in raster iz belega 
polikarbonata (ABS) 

Difuzor svetilke iz prozornega 
polikarbonata

Delovanje:

V trajnem ali pripravnem spoju 
(izbirno) 

Avtonomija od 1h do3 h 

Integriran preizkus delovanja 
svetilke (v difuzorju) 

Na voljo so modeli z avtodiagnozo 
kot modeli za uporabo v raznih 
nadzornih sistemih (centralna 
baterija, centralni test) 

Vgradnja:

Namestitveni komplet za vgradnjo 
v zidove in stropove

Osnova za hitro pritrditev 
(dodatna oprema)

Tabla, obojestransko potiskana 
varnostna sporočila (izbirno)

Komplet za zaščito IP65 za 
zunanjo uporabo ter vlažne in 
prašne prostore

Pot za izhod 
v sili 

Znak za 
izhod Protipanična

Aplikacije

Položaj 
LED diod

Najbolje*    Najbolje**   Dobro

Najbolje***

Odprto ( /\ )

DobroDobroZaprto ( | | )

* Boljša enakomernost na znaku 
**  Večje pokrivno območje
*** Daljša razdalja pri  manjših višinah, manjša raznolikost
(razmerje med najmanjšo in največjo osvetljenostjo) na poti. 

O-S-WB Hitra zidna montaža

O-S-RB Doza za vgradno montažo

O-S-IP Zaščitni kit IP65

171-000-032 Navpična kovinski nosilec

171-000-035 Vodoravna kovinski nosilec

O-S-LGD100 Znak za izhod Levo v formatu ISO

O-S-LGD200 Znak za izhod Desno v formatu ISO

O-S-LGD300 Znak za izhod Dol v formatu ISO

Sirios piktogram tabla (dol/ dol) za 
stropno montažoO-S-PSD

O-S-PSDP Sirios piktogram tabla (dol/slepo) za 
stropno montažo

O-S-PSLR Sirios piktogram tabla (levo/
desno) za stropno montažo

O-SLED Emerg. Light Sirios 24LEDs M 2H 24 LED 1.5W 120 Lm NiCd 1,7Ah / 4,8V

O-SLED-3H Emerg. Light Sirios 24LEDs M 3H 24 LED 1.5W 120 Lm NiCd 1,7Ah / 4,8V

O-SLED-AT Emerg. Light Sirios AT 24LEDs M 1H  24 LED 1.5W 120 Lm 60’ NiMH 1,2Ah / 4,8V

O-SLED-AT-3H Emerg. Light Sirios AT 24LEDs M 3H 24 LED 1.5W 120 Lm NiMH 2,2Ah / 4,8V

O-SLED-MAINS Emerg. Light Sirios 24LEDs MAINS 24 LED 1.5W 120 Lm

Dodatki

O-SLED-STRIPE Trak z LED-diodami za Sirios LED (nadomestne LED-diode)

Stalno delujoča / Brez stalnega delovanja

Stalno delujoča / Brez stalnega delovanja
Stalno delujoča / Brez stalnega delovanja
Stalno delujoča / Brez stalnega delovanja

Mrežno delovanje
180’ 

180’

120’

Linija Sirios je paleta nizkoprofilnih svetilk, zasnovana in opremljena s tehničnimi rešitvami in dodatki 
za širok nabor namestitev, kot so pisarne, restavracije, hoteli, bolnišnice in splošni komercialni objekti.
Nabor dodatne opreme vključuje vgradne osnove za namestitev na steno in v viseče strope, zaščitno 
garnituro IP65, piktogramsko nalepko z oznako za izhod in različne možnosti za porazdelitev svetlobe.




