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Τα WEATHER LIGHT είναι LED φωτιστικά ασφαλείας συνεχούς / μη 
συνεχούς λειτουργίας. Είναι στεγανά IP54 και ιδανικά για 
εξωτερικούς χώρους, κατάλληλα για τοποθέτηση σε τοίχο ή 
οροφή. Διαθέτουν βάση για χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή. 
Η ο ικογένε ια WEATHER  L IGHT  περ ιλαμβάνε ι αυτόνομα, 
διευθυνσιοδοτούμενα και για κεντρικό σύστημα μπαταριών (CBS) 
φωτιστικά ασφαλείας. Παρέχουν από 105 lm έως 480 lm 
φωτεινότητα με διάρκεια αυτονομίας 1.5 ή 3 ώρες. Είναι 
κατάλληλα για χρήση ως φωτιστικά ασφαλείας ή σήμανσης με 
την εφαρμογή πικτογραφήματος  και υπάρχει δυνατότητα 
δικτύωσης (διευθυνσιοδοτούμενη & ασύρματη).

IP40 26m Ni-Cd

SC
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CONTAINED CBS WIRELESS

ΚΜ640081
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Ni-Mh

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ Στεγανότητα Απόσταση θέασης Μπαταρία SC Αυτονομία Κεντρικό Σύστημα Μπαταριών Πικτογράφημα Τοποθέτηση σε οροφή / Επιτοίχια 
Χωνευτή τοποθέτηση σε οροφή / σε τοίχο 

Ασύρματα ADR Διευθυνσιοδοτούμενα 

2 3

Τα SLIM LEDs LIGHT είναι LED φωτιστικά ασφαλείας συνεχούς / μη 
συνεχούς λειτουργίας. Κατάλληλα για τοποθέτηση σε τοίχο. Η 
ο ι κ ο γ έ ν ε ι α S L I M L E D s L I G H T π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  α υ τ ό ν ο μ α , 
αυτοελεγχόμενα και για κεντρικό σύστημα μπαταρίων (CBS) 
φωτιστικά ασφαλείας. Παρέχουν έως 125lm φωτεινότητα με 
ρυθμιζόμενη διάρκεια από 2 έως 7 ώρες. Είναι κατάλληλa για 
χρήση ως φωτιστικά ασφαλείας ή σήμανσης με την εφαρμογή 
πικτογραφήματος.

Τα SLIM LIGHT είναι LED φωτιστικά ασφαλείας συνεχούς / μη 
συνεχούς λειτουργίας. Κατάλληλα για τοποθέτηση σε τοίχο ή 
οροφή. Δ ιαθέτουν βάση γ ια χωνευτή τοποθέτηση σε 
ψευδοροφή. Η οικογένεια SLIM LIGHT περιλαμβάνει αυτόνομα 
φωτιστικά με TEST button και παρέχουν 100lm φωτεινότητα με 
αυτονομία μπαταρίας 1.5 ή 3 ώρες. Μετατρέπονται εύκολα  σε 
φωτιστικά σήμανσης με τη χρήση κρεμαστής πινακίδας.

Τα EASY LIGHT είναι LED φωτιστικά ασφαλείας κατάλληλα για 
τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή. Επιπλέον το εξάρτημα Α-3018 δίνει 
την δυνατότητα για χωνευτή τοποθέτηση των φωτιστικών Easy 
Light σε ψευδοροφή. Με την προσθήκη της πινακίδας σήμανσης 
SP-116 μετατρέπεται σε φωτιστικό σήμανσης. Η οικογένεια EASY 
LIGHT περιλαμβάνει αυτόνομα και για κεντρικό σύστημα 
μπαταριών (CBS) φωτιστικά ασφαλείας. Παρέχουν φωτεινότητα 
από 105lm έως 480lm με διάρκεια αυτονομίας 1.5 ή 3 ώρες. Είναι 
κατάλληλα για χρήση ως φωτιστικά ασφαλείας ή σήμανσης με 
την εφαρμογή πικτογραφήματος. Δυνατότητα δικτύωσης 
(διευθυνσιοδοτούμενη & ασύρματη).

Τα WEATHER LIGHT είναι LED φωτιστικά ασφαλείας μη συνεχούς 
λειτουργίας. Είναι στεγανά ΙP65 ιδανικά για ψυγεία και ψυχρά 
δωμάτια (-20°C) και κατάλληλα για τοποθέτηση σε τοίχο. Η 
ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  W E A T H E R L I G H T  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  α υ τ ό ν ο μ α , 
αυτοελεγχόμενα φωτιστικά ασφαλείας. Παρέχουν από 105lm έως 
480lm φωτεινότητα με ρυθμιζόμενη διάρκεια αυτονομίας από 1.5, 
3 ή 8 ώρες. Είναι κατάλληλα για χρήση ως φωτιστικά ασφαλείας ή 
σήμανσης με την εφαρμογή πικτογραφήματος. Διατίθεται επίσης 
μοντέλο φωτιστικού με υπερπυκνωτές (supercapacitor).

Η χρήση υπερπυκνωτών (supercapacitors ή ultracapacitors) στην θέση της 
συμβατικής μπαταρίας αποτελεί την πιο σύγχρονη και εξελιγμένη λύση στα φωτιστικά 
ασφαλείας. Έχουν σχεδιαστεί για, τουλάχιστον, δέκα χρόνια αξιόπιστης λειτουργίας με 
πολύ περισσότερους κύκλους φόρτισης/εκφόρτισης σε σχέση με τις μπαταρίες. 

o oΜπορούν να ανταπεξέλθουν, επιτυχώς, σε ακραίες θερμοκρασίες (-40 C έως 65 C) 
χωρίς σοβαρή επιβάρυνση των χαρακτηριστικών τους.

Τα BAU LIGHT ε ίναι LED φωτιστικά ασφαλείας συνεχούς 
λειτουργίας. Κατάλληλα για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή, σε 
ανοιχτές περιοχές. Η οικογένεια BAU LIGHT περιλαμβάνει στεγανά 
IP54 αυτόνομα, διευθυνσιοδοτούμενα και για κεντρικό σύστημα 
μπαταριών (CBS) φωτιστικά ασφαλείας.  Παρέχουν έως 350lm 
φωτεινότητα με διάρκεια αυτονομίας 1.5, 3 ή 8 ώρες. Είναι 
κατάλληλa για χρήση ως φωτιστικά ασφαλείας (LL τύποι) ή 
σήμανσης (HL τύποι) με την εφαρμογή πικτογραφήματος και 
υπάρχει η δυνατότητα δικτύωσης (διευθυνσιοδοτούμενη & 
ασύρματη).
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Τα WEATHER LIGHT είναι LED φωτιστικά ασφαλείας συνεχούς / μη 
συνεχούς λειτουργίας. Είναι στεγανά IP54 και ιδανικά για 
εξωτερικούς χώρους, κατάλληλα για τοποθέτηση σε τοίχο ή 
οροφή. Διαθέτουν βάση για χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή. 
Η ο ικογένε ια WEATHER  L IGHT  περ ιλαμβάνε ι αυτόνομα, 
διευθυνσιοδοτούμενα και για κεντρικό σύστημα μπαταριών (CBS) 
φωτιστικά ασφαλείας. Παρέχουν από 105 lm έως 480 lm 
φωτεινότητα με διάρκεια αυτονομίας 1.5 ή 3 ώρες. Είναι 
κατάλληλα για χρήση ως φωτιστικά ασφαλείας ή σήμανσης με 
την εφαρμογή πικτογραφήματος  και υπάρχει δυνατότητα 
δικτύωσης (διευθυνσιοδοτούμενη & ασύρματη).
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Τα SLIM LEDs LIGHT είναι LED φωτιστικά ασφαλείας συνεχούς / μη 
συνεχούς λειτουργίας. Κατάλληλα για τοποθέτηση σε τοίχο. Η 
ο ι κ ο γ έ ν ε ι α S L I M L E D s L I G H T π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  α υ τ ό ν ο μ α , 
αυτοελεγχόμενα και για κεντρικό σύστημα μπαταρίων (CBS) 
φωτιστικά ασφαλείας. Παρέχουν έως 125lm φωτεινότητα με 
ρυθμιζόμενη διάρκεια από 2 έως 7 ώρες. Είναι κατάλληλa για 
χρήση ως φωτιστικά ασφαλείας ή σήμανσης με την εφαρμογή 
πικτογραφήματος.

Τα SLIM LIGHT είναι LED φωτιστικά ασφαλείας συνεχούς / μη 
συνεχούς λειτουργίας. Κατάλληλα για τοποθέτηση σε τοίχο ή 
οροφή. Δ ιαθέτουν βάση γ ια χωνευτή τοποθέτηση σε 
ψευδοροφή. Η οικογένεια SLIM LIGHT περιλαμβάνει αυτόνομα 
φωτιστικά με TEST button και παρέχουν 100lm φωτεινότητα με 
αυτονομία μπαταρίας 1.5 ή 3 ώρες. Μετατρέπονται εύκολα  σε 
φωτιστικά σήμανσης με τη χρήση κρεμαστής πινακίδας.

Τα EASY LIGHT είναι LED φωτιστικά ασφαλείας κατάλληλα για 
τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή. Επιπλέον το εξάρτημα Α-3018 δίνει 
την δυνατότητα για χωνευτή τοποθέτηση των φωτιστικών Easy 
Light σε ψευδοροφή. Με την προσθήκη της πινακίδας σήμανσης 
SP-116 μετατρέπεται σε φωτιστικό σήμανσης. Η οικογένεια EASY 
LIGHT περιλαμβάνει αυτόνομα και για κεντρικό σύστημα 
μπαταριών (CBS) φωτιστικά ασφαλείας. Παρέχουν φωτεινότητα 
από 105lm έως 480lm με διάρκεια αυτονομίας 1.5 ή 3 ώρες. Είναι 
κατάλληλα για χρήση ως φωτιστικά ασφαλείας ή σήμανσης με 
την εφαρμογή πικτογραφήματος. Δυνατότητα δικτύωσης 
(διευθυνσιοδοτούμενη & ασύρματη).

Τα WEATHER LIGHT είναι LED φωτιστικά ασφαλείας μη συνεχούς 
λειτουργίας. Είναι στεγανά ΙP65 ιδανικά για ψυγεία και ψυχρά 
δωμάτια (-20°C) και κατάλληλα για τοποθέτηση σε τοίχο. Η 
ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  W E A T H E R L I G H T  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  α υ τ ό ν ο μ α , 
αυτοελεγχόμενα φωτιστικά ασφαλείας. Παρέχουν από 105lm έως 
480lm φωτεινότητα με ρυθμιζόμενη διάρκεια αυτονομίας από 1.5, 
3 ή 8 ώρες. Είναι κατάλληλα για χρήση ως φωτιστικά ασφαλείας ή 
σήμανσης με την εφαρμογή πικτογραφήματος. Διατίθεται επίσης 
μοντέλο φωτιστικού με υπερπυκνωτές (supercapacitor).

Η χρήση υπερπυκνωτών (supercapacitors ή ultracapacitors) στην θέση της 
συμβατικής μπαταρίας αποτελεί την πιο σύγχρονη και εξελιγμένη λύση στα φωτιστικά 
ασφαλείας. Έχουν σχεδιαστεί για, τουλάχιστον, δέκα χρόνια αξιόπιστης λειτουργίας με 
πολύ περισσότερους κύκλους φόρτισης/εκφόρτισης σε σχέση με τις μπαταρίες. 

o oΜπορούν να ανταπεξέλθουν, επιτυχώς, σε ακραίες θερμοκρασίες (-40 C έως 65 C) 
χωρίς σοβαρή επιβάρυνση των χαρακτηριστικών τους.

Τα BAU LIGHT ε ίναι LED φωτιστικά ασφαλείας συνεχούς 
λειτουργίας. Κατάλληλα για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή, σε 
ανοιχτές περιοχές. Η οικογένεια BAU LIGHT περιλαμβάνει στεγανά 
IP54 αυτόνομα, διευθυνσιοδοτούμενα και για κεντρικό σύστημα 
μπαταριών (CBS) φωτιστικά ασφαλείας.  Παρέχουν έως 350lm 
φωτεινότητα με διάρκεια αυτονομίας 1.5, 3 ή 8 ώρες. Είναι 
κατάλληλa για χρήση ως φωτιστικά ασφαλείας (LL τύποι) ή 
σήμανσης (HL τύποι) με την εφαρμογή πικτογραφήματος και 
υπάρχει η δυνατότητα δικτύωσης (διευθυνσιοδοτούμενη & 
ασύρματη).
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Τα OLYMPUS LIGHT Led φωτιστικά ασφαλείας είναι συνεχούς/μη 
συνεχούς λειτουργίας. Η οικογένεια OLYMPUS LIGHT περιλαμβάνει 
φωτιστικά για εσωτερικούς χώρους και στεγανά IP65, ιδανικά για 
εξωτερικούς χώρους. Είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε τοίχο ή 
οροφή. Περιλαμβάνει αυτόνομα και αυτοελεγχόμενα φωτιστικά και 
για κεντρικό σύστημα μπαταριών (CBS) φωτιστικά ασφαλείας. 
Παρέχουν έως 380lm φωτεινότητα και διάρκεια αυτονομίας  1, 3 ή 8 
ώρες. Είναι κατάλληλα για χρήση ως φωτιστικά ασφαλείας ή 
σήμανσης με την εφαρμογή πικτογραφήματος και υπάρχει η 
δυνατότητα δικτύωσης (διευθυνσιοδοτούμενη & ασύρματη). 
Διατ ίθεται επ ίσης μοντέλο φωτιστ ικού με υπερπυκνωτές 
(supercapacitor). 
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Τα TETRAGONO LIGHT είναι LED φωτιστικά ασφαλείας μη 
συνεχούς λειτουργίας. Η οικογένεια αυτή περιλαμβάνει φωτιστικά 
τόσο για εσωτερικούς χώρους όσο και στεγανά IP65 κατάλληλα 
για εξωτερικούς χώρους. Είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε 
οροφή και χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή. Διατίθενται ως 
αυτόνομα, διευθυνσιοδοτούμενα και για κεντρικό σύστημα 
μπαταριών (CBS). Παρέχουν φωτεινότητα από 80lm έως 280lm με 
διάρκεια αυτονομίας 1.5 ή 3 ώρες. Παράγονται με δυο 
διαφορετικούς φακούς, για διαδρόμους διαφυγής και ανοιχτές 
π ε ρ ι ο χ έ ς  κ α ι  υ π ά ρ χ ε ι  η  δ υ ν α τ ό τ η τ α  δ ι κ τ ύ ω σ η ς 
(διευθυνσιοδοτούμενη & ασύρματη).
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ΚΜ640081
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Τα SPOT LIGHT είναι LED φωτιστικά ασφαλείας μη συνεχούς 
λειτουργίας. Η οικογένεια αυτή περιλαμβάνει φωτιστικά τόσο για 
εσωτερικούς χώρους όσο και στεγανά IP65 κατάλληλα για 
εξωτερικούς χώρους. Είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε οροφή 
και χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή. Διατίθενται ως 
αυτόνομα, διευθυνσιοδοτούμενα και για κεντρικό σύστημα 
μπαταριών (CBS). Παρέχουν φωτεινότητα από 120lm έως 330lm 
με διάρκεια αυτονομίας 1.5 ή 3 ώρες. Παράγονται με δυο 
διαφορετικούς φακούς, για διαδρόμους διαφυγής και ανοιχτές 
π ε ρ ι ο χ έ ς  κ α ι  υ π ά ρ χ ε ι  η  δ υ ν α τ ό τ η τ α  δ ι κ τ ύ ω σ η ς 
(διευθυνσιοδοτούμενη & ασύρματη).
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Τα LINEAR LIGHT είναι LED αυτοελεγχόμενα φωτιστικά ασφαλείας 
συνεχούς λειτουργίας, κατάλληλα για τοποθέτηση σε τοίχο ή 
οροφή.  Παρέχουν έως 250lm φωτεινότητα με διάρκεια 
αυτονομίας 1.5, 3 ή 8 ώρες. Το μοντέρνο, μίνιμαλ και γραμμικό 
στυλ κάνει το KLIN ιδανικό για κάθε αρχιτεκτονικό έργο.

Available in 
anthracite color

SPOT LIGHT 

IP20 Ni-Mh

SC
SELF 

CONTAINED

Καινοτόμα φωτιστικά ασφαλείας κατάλληλα για χωνευτή 
τοποθέτηση που χαρακτηρίζονται από μοντέρνο σχεδιασμό και 
υψηλής ποιότητας υλικά κατασκευής. Το νέο KIT-250/DUO/M 
περιλαμβάνει μετατροπέα και σποτ φωτιστικό ασφαλείας με 
εναλλασσόμενους φακούς για ανοιχτούς περιοχές και οδούς 
διαφυγής.
Είναι αυτοελεγχόμενα με 1 ή 3 ώρες διάρκεια αυτονομίας και είναι 
ιδανικό για μέρη όπου ο διακριτικός φωτισμός είναι απαραίτητος 
όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια.

Διατίθεται σε
ανθρακί χρώμα

Διατίθεται σε
ανθρακί χρώμα

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ Στεγανότητα Απόσταση θέασης Μπαταρία SC Αυτονομία Κεντρικό Σύστημα Μπαταριών Πικτογράφημα Τοποθέτηση σε οροφή / Επιτοίχια 
Χωνευτή τοποθέτηση σε οροφή / σε τοίχο 
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Διατίθεται και σε 
χρώμα ανθρακί

SKYLINE LED
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SC
SELF 

CONTAINED WIRELESS ADDRESSABLE

ADR
CBSIP40

Τα SKYLINE LED είναι φωτιστικά ασφαλείας συνεχούς λειτουργίας. 
Η οικογένεια SKYLINE περιλαμβάνει φωτιστικά για εσωτερικούς 
χώρους αλλά και στεγανά IP65 ιδανικά για εξωτερικούς χώρους 
κατάλληλα για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή. Διαθέτουν βάση για 
χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή. Η οικογένεια  SKYLINE LED 
περιλαμβάνει αυτόνομα, διευθυνσιοδοτούμενα και για κεντρικό 
σύστημα μπαταριών (CBS) φωτιστικά ασφαλείας. Παρέχουν από 
500lm, 800lm ή 1000lm φωτεινότητα με διάρκεια αυτονομίας 1.5 ή 3 
ώρες. Είναι κατάλληλα για χρήση ως φωτιστικά ασφαλείας ή 
σήμανσης με την εφαρμογή πικτογραφήματος και υπάρχει η 
δυνατότητα σύνδεσης με ασύρματα συστήματα. Είναι ιδανικά για 
τοποθέτηση σε κτιριακές εγκαταστάσεις με υψηλές οροφές.
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Τα OLYMPUS LIGHT Led φωτιστικά ασφαλείας είναι συνεχούς/μη 
συνεχούς λειτουργίας. Η οικογένεια OLYMPUS LIGHT περιλαμβάνει 
φωτιστικά για εσωτερικούς χώρους και στεγανά IP65, ιδανικά για 
εξωτερικούς χώρους. Είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε τοίχο ή 
οροφή. Περιλαμβάνει αυτόνομα και αυτοελεγχόμενα φωτιστικά και 
για κεντρικό σύστημα μπαταριών (CBS) φωτιστικά ασφαλείας. 
Παρέχουν έως 380lm φωτεινότητα και διάρκεια αυτονομίας  1, 3 ή 8 
ώρες. Είναι κατάλληλα για χρήση ως φωτιστικά ασφαλείας ή 
σήμανσης με την εφαρμογή πικτογραφήματος και υπάρχει η 
δυνατότητα δικτύωσης (διευθυνσιοδοτούμενη & ασύρματη). 
Διατ ίθεται επ ίσης μοντέλο φωτιστ ικού με υπερπυκνωτές 
(supercapacitor). 

IP42 LIFEPO4 LITHIUM

SUPER
CAPACITORCBS

OLYMPUS LIGHT

TETRAGONO LIGHT

IP65 Ni-Mh

SC
SELF 

CONTAINED WIRELESS ADDRESSABLE

ADR
CBSIP42

Τα TETRAGONO LIGHT είναι LED φωτιστικά ασφαλείας μη 
συνεχούς λειτουργίας. Η οικογένεια αυτή περιλαμβάνει φωτιστικά 
τόσο για εσωτερικούς χώρους όσο και στεγανά IP65 κατάλληλα 
για εξωτερικούς χώρους. Είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε 
οροφή και χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή. Διατίθενται ως 
αυτόνομα, διευθυνσιοδοτούμενα και για κεντρικό σύστημα 
μπαταριών (CBS). Παρέχουν φωτεινότητα από 80lm έως 280lm με 
διάρκεια αυτονομίας 1.5 ή 3 ώρες. Παράγονται με δυο 
διαφορετικούς φακούς, για διαδρόμους διαφυγής και ανοιχτές 
π ε ρ ι ο χ έ ς  κ α ι  υ π ά ρ χ ε ι  η  δ υ ν α τ ό τ η τ α  δ ι κ τ ύ ω σ η ς 
(διευθυνσιοδοτούμενη & ασύρματη).

CBS

SPOT LIGHT 

ΚΜ640081
BS EN 60598-2-22

IP65 Ni-Mh

SC
SELF 

CONTAINED CBSIP40 WIRELESS ADDRESSABLE

ADR

Τα SPOT LIGHT είναι LED φωτιστικά ασφαλείας μη συνεχούς 
λειτουργίας. Η οικογένεια αυτή περιλαμβάνει φωτιστικά τόσο για 
εσωτερικούς χώρους όσο και στεγανά IP65 κατάλληλα για 
εξωτερικούς χώρους. Είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε οροφή 
και χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή. Διατίθενται ως 
αυτόνομα, διευθυνσιοδοτούμενα και για κεντρικό σύστημα 
μπαταριών (CBS). Παρέχουν φωτεινότητα από 120lm έως 330lm 
με διάρκεια αυτονομίας 1.5 ή 3 ώρες. Παράγονται με δυο 
διαφορετικούς φακούς, για διαδρόμους διαφυγής και ανοιχτές 
π ε ρ ι ο χ έ ς  κ α ι  υ π ά ρ χ ε ι  η  δ υ ν α τ ό τ η τ α  δ ι κ τ ύ ω σ η ς 
(διευθυνσιοδοτούμενη & ασύρματη).

LINEAR LIGHT

IP54 Ni-Mh

SC
SELF 

CONTAINED WIRELESS ADDRESSABLE

ADR
CBS

ΚΜ640081
BS EN 60598-2-22

Τα LINEAR LIGHT είναι LED αυτοελεγχόμενα φωτιστικά ασφαλείας 
συνεχούς λειτουργίας, κατάλληλα για τοποθέτηση σε τοίχο ή 
οροφή.  Παρέχουν έως 250lm φωτεινότητα με διάρκεια 
αυτονομίας 1.5, 3 ή 8 ώρες. Το μοντέρνο, μίνιμαλ και γραμμικό 
στυλ κάνει το KLIN ιδανικό για κάθε αρχιτεκτονικό έργο.

Available in 
anthracite color

SPOT LIGHT 

IP20 Ni-Mh

SC
SELF 

CONTAINED

Καινοτόμα φωτιστικά ασφαλείας κατάλληλα για χωνευτή 
τοποθέτηση που χαρακτηρίζονται από μοντέρνο σχεδιασμό και 
υψηλής ποιότητας υλικά κατασκευής. Το νέο KIT-250/DUO/M 
περιλαμβάνει μετατροπέα και σποτ φωτιστικό ασφαλείας με 
εναλλασσόμενους φακούς για ανοιχτούς περιοχές και οδούς 
διαφυγής.
Είναι αυτοελεγχόμενα με 1 ή 3 ώρες διάρκεια αυτονομίας και είναι 
ιδανικό για μέρη όπου ο διακριτικός φωτισμός είναι απαραίτητος 
όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια.

Διατίθεται σε
ανθρακί χρώμα

Διατίθεται σε
ανθρακί χρώμα

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ Στεγανότητα Απόσταση θέασης Μπαταρία SC Αυτονομία Κεντρικό Σύστημα Μπαταριών Πικτογράφημα Τοποθέτηση σε οροφή / Επιτοίχια 
Χωνευτή τοποθέτηση σε οροφή / σε τοίχο 

Ασύρματα ADR Διευθυνσιοδοτούμενα 

4 5

Διατίθεται και σε 
χρώμα ανθρακί

SKYLINE LED

IP65 30m Ni-Cd

SC
SELF 

CONTAINED WIRELESS ADDRESSABLE

ADR
CBSIP40

Τα SKYLINE LED είναι φωτιστικά ασφαλείας συνεχούς λειτουργίας. 
Η οικογένεια SKYLINE περιλαμβάνει φωτιστικά για εσωτερικούς 
χώρους αλλά και στεγανά IP65 ιδανικά για εξωτερικούς χώρους 
κατάλληλα για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή. Διαθέτουν βάση για 
χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή. Η οικογένεια  SKYLINE LED 
περιλαμβάνει αυτόνομα, διευθυνσιοδοτούμενα και για κεντρικό 
σύστημα μπαταριών (CBS) φωτιστικά ασφαλείας. Παρέχουν από 
500lm, 800lm ή 1000lm φωτεινότητα με διάρκεια αυτονομίας 1.5 ή 3 
ώρες. Είναι κατάλληλα για χρήση ως φωτιστικά ασφαλείας ή 
σήμανσης με την εφαρμογή πικτογραφήματος και υπάρχει η 
δυνατότητα σύνδεσης με ασύρματα συστήματα. Είναι ιδανικά για 
τοποθέτηση σε κτιριακές εγκαταστάσεις με υψηλές οροφές.

ΚΜ640081
BS EN 60598-2-22



IP40 16m Ni-Mh

SC
SELF 

CONTAINED CBS

ECO LIGHT 

IP44 26m Ni-Mh

SC
SELF 

CONTAINED CBS

ECO LIGHT 

SUPER
CAPACITOR

ADDRESSABLE

ADR
30m 38m

WIRELESS ADDRESSABLE

ADR

ΚΜ640081
BS EN 60598-2-22

Ni-Cd

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ Στεγανότητα Απόσταση θέασης Μπαταρία SC Αυτονομία Κεντρικό Σύστημα Μπαταριών Πικτογράφημα Τοποθέτηση σε οροφή / Επιτοίχια 
Χωνευτή τοποθέτηση σε οροφή / σε τοίχο 

Ασύρματα ADR Διευθυνσιοδοτούμενα 

6 7

IP54 20m Ni-Cd

SC
SELF 

CONTAINED

WIRELESS ADDRESSABLE

ADR

CBS

ECO LIGHT

22m 30m Ni-Mh

H σειρά φωτιστικών KLD της ECO LIGHT είναι LED φωτιστικά 
ασφαλείας σήμανσης συνεχούς / μη συνεχούς λειτουργίας. 
Κατάλληλα για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή. Διατίθεται βάση για 
χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή. Η οικογένεια  περιλαμβάνει 
αυτόνομα, διευθυνσιοδοτούμενα και για κεντρικό σύστημα 
μπαταριών (CBS) φωτιστικά ασφαλείας. Παρέχουν 75lm 
φωτεινότητα και 3 ώρες διάρκεια αυτονομίας. Έχουν απόσταση 
θέασης 20, 22 ή 30 μέτρα και υπάρχει η δυνατότητα δικτύωσης 
(διευθυνσιοδοτούμενη & ασύρματη).

ΚΜ640081
BS EN 60598-2-22

ECO LIGHT 

IP40 30m Ni-Mh

SC
SELF 

CONTAINEDNi-Cd

H σειρά φωτιστικών CLD της ECO LIGHT είναι LED φωτιστικά 
ασφαλείας σήμανσης συνεχούς λειτουργίας. Κατάλληλα για 
τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή. Η οικογένεια  περιλαμβάνει 
αυτόνομα και διευθυνσιοδοτούμενα φωτιστικά ασφαλείας. 
Παρέχουν 95lm ή 125lm φωτεινότητα και 3 ώρες διάρκεια 
αυτονομίας, με απόσταση θέασης 30 μέτρα.

IP44 26m Ni-Mh

SC
SELF 

CONTAINED WIRELESS ADDRESSABLE

ADR
CBS40m 64m

LED LIGHT BOX

Τα φωτιστικά LED LIGHT BOX είναι LED φωτιστικά ασφαλείας 
σήμανσης συνεχούς λειτουργίας, με προφίλ αλουμινίου και 
βαθμό στεγανότητας  IP44, κατάλληλα για εσωτερικούς 
ανοιχτούς χώρους, γκαράζ και βιομηχανικούς χώρους. 
Κατάλληλα για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή. Η οικογένεια  
περιλαμβάνει αυτόνομα διευθυνσιοδοτούμενα και για κεντρικό 
σύστημα μπαταριών (CBS) φωτιστικά ασφαλείας. Έχουν διάρκεια 
αυτονομίας 1,5 ή 3 ώρες και απόσταση θέασης 26, 40 ή 64 μέτρα. 
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα δικτύωσης (διευθυνσιοδοτούμενη & 
ασύρματη).

H σειρά φωτιστικών ZLD της ECO LIGHT είναι LED φωτιστικά 
ασφαλείας σήμανσης συνεχούς / μη συνεχούς λειτουργίας. 
Κατάλληλα για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή. Η οικογένεια  
περιλαμβάνει αυτόνομα, διευθυνσιοδοτούμενα και για κεντρικό 
σύστημα μπαταριών (CBS) φωτιστικά ασφαλείας.  Παρέχουν από 
125lm έως 170lm φωτεινότητα με διάρκεια αυτονομίας 3 ώρες. 
Έχουν απόσταση θέασης 16, 30 ή 38 μέτρα και υπάρχει η 
δυνατότητα δικτύωσης (διευθυνσιοδοτούμενη & ασύρματη).

H σειρά φωτιστικών PLD της ECO LIGHT είναι LED φωτιστικά 
ασφαλείας σήμανσης συνεχούς / μη συνεχούς λειτουργίας. 
Κατάλληλα για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή. Η οικογένεια  
περιλαμβάνει αυτόνομα, διευθυνσιοδοτούμενα και με κεντρικό 
σύστημα μπαταριών (CBS) φωτιστικά ασφαλείας. Παρέχουν 
100lm φωτεινότητα με διάρκεια αυτονομίας 1 ώρα. Διατίθεται 
επίσης με υπεπυκνωτές supercapacitors, 20lm φωτεινότητα και 1 
ώρα διάρκεια αυτονομία. Έχουν απόσταση θέασης 26 μέτρα και 
δυνατότητα δικτύωσης (διευθυνσιοδοτούμενη & ασύρματη).

VERSUS LIGHT 

Τα VERSUS LIGHT είναι LED φωτιστικά ασφαλείας σήμανσης 
συνεχούς λειτουργίας. Κατάλληλα για τοποθέτηση σε τοίχο ή 
ο ρ ο φ ή .  Η  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α   π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  α υ τ ό ν ο μ α , 
διευθυνσιοδοτούμενα και για κεντρικό σύστημα μπαταριών (CBS) 
φωτιστικά ασφαλείας.  Παρέχουν  από 75lm έως και 220lm 
φωτεινότητα και 1, 3 ή 8 ώρες διάρκεια αυτονομίας. Έχουν 
απόσταση θέασης 30 μέτρα και υπάρχει η δυνατότητα δικτύωσης 
(διευθυνσιοδοτούμενη & ασύρματη).

IP40 30m Ni-Mh

SC
SELF 

CONTAINED



IP40 16m Ni-Mh

SC
SELF 

CONTAINED CBS

ECO LIGHT 

IP44 26m Ni-Mh

SC
SELF 

CONTAINED CBS

ECO LIGHT 

SUPER
CAPACITOR

ADDRESSABLE

ADR
30m 38m

WIRELESS ADDRESSABLE

ADR

ΚΜ640081
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Ni-Cd

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ Στεγανότητα Απόσταση θέασης Μπαταρία SC Αυτονομία Κεντρικό Σύστημα Μπαταριών Πικτογράφημα Τοποθέτηση σε οροφή / Επιτοίχια 
Χωνευτή τοποθέτηση σε οροφή / σε τοίχο 

Ασύρματα ADR Διευθυνσιοδοτούμενα 

6 7

IP54 20m Ni-Cd

SC
SELF 

CONTAINED

WIRELESS ADDRESSABLE

ADR

CBS

ECO LIGHT

22m 30m Ni-Mh

H σειρά φωτιστικών KLD της ECO LIGHT είναι LED φωτιστικά 
ασφαλείας σήμανσης συνεχούς / μη συνεχούς λειτουργίας. 
Κατάλληλα για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή. Διατίθεται βάση για 
χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή. Η οικογένεια  περιλαμβάνει 
αυτόνομα, διευθυνσιοδοτούμενα και για κεντρικό σύστημα 
μπαταριών (CBS) φωτιστικά ασφαλείας. Παρέχουν 75lm 
φωτεινότητα και 3 ώρες διάρκεια αυτονομίας. Έχουν απόσταση 
θέασης 20, 22 ή 30 μέτρα και υπάρχει η δυνατότητα δικτύωσης 
(διευθυνσιοδοτούμενη & ασύρματη).

ΚΜ640081
BS EN 60598-2-22

ECO LIGHT 

IP40 30m Ni-Mh

SC
SELF 

CONTAINEDNi-Cd

H σειρά φωτιστικών CLD της ECO LIGHT είναι LED φωτιστικά 
ασφαλείας σήμανσης συνεχούς λειτουργίας. Κατάλληλα για 
τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή. Η οικογένεια  περιλαμβάνει 
αυτόνομα και διευθυνσιοδοτούμενα φωτιστικά ασφαλείας. 
Παρέχουν 95lm ή 125lm φωτεινότητα και 3 ώρες διάρκεια 
αυτονομίας, με απόσταση θέασης 30 μέτρα.

IP44 26m Ni-Mh

SC
SELF 

CONTAINED WIRELESS ADDRESSABLE

ADR
CBS40m 64m

LED LIGHT BOX

Τα φωτιστικά LED LIGHT BOX είναι LED φωτιστικά ασφαλείας 
σήμανσης συνεχούς λειτουργίας, με προφίλ αλουμινίου και 
βαθμό στεγανότητας  IP44, κατάλληλα για εσωτερικούς 
ανοιχτούς χώρους, γκαράζ και βιομηχανικούς χώρους. 
Κατάλληλα για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή. Η οικογένεια  
περιλαμβάνει αυτόνομα διευθυνσιοδοτούμενα και για κεντρικό 
σύστημα μπαταριών (CBS) φωτιστικά ασφαλείας. Έχουν διάρκεια 
αυτονομίας 1,5 ή 3 ώρες και απόσταση θέασης 26, 40 ή 64 μέτρα. 
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα δικτύωσης (διευθυνσιοδοτούμενη & 
ασύρματη).

H σειρά φωτιστικών ZLD της ECO LIGHT είναι LED φωτιστικά 
ασφαλείας σήμανσης συνεχούς / μη συνεχούς λειτουργίας. 
Κατάλληλα για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή. Η οικογένεια  
περιλαμβάνει αυτόνομα, διευθυνσιοδοτούμενα και για κεντρικό 
σύστημα μπαταριών (CBS) φωτιστικά ασφαλείας.  Παρέχουν από 
125lm έως 170lm φωτεινότητα με διάρκεια αυτονομίας 3 ώρες. 
Έχουν απόσταση θέασης 16, 30 ή 38 μέτρα και υπάρχει η 
δυνατότητα δικτύωσης (διευθυνσιοδοτούμενη & ασύρματη).

H σειρά φωτιστικών PLD της ECO LIGHT είναι LED φωτιστικά 
ασφαλείας σήμανσης συνεχούς / μη συνεχούς λειτουργίας. 
Κατάλληλα για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή. Η οικογένεια  
περιλαμβάνει αυτόνομα, διευθυνσιοδοτούμενα και με κεντρικό 
σύστημα μπαταριών (CBS) φωτιστικά ασφαλείας. Παρέχουν 
100lm φωτεινότητα με διάρκεια αυτονομίας 1 ώρα. Διατίθεται 
επίσης με υπεπυκνωτές supercapacitors, 20lm φωτεινότητα και 1 
ώρα διάρκεια αυτονομία. Έχουν απόσταση θέασης 26 μέτρα και 
δυνατότητα δικτύωσης (διευθυνσιοδοτούμενη & ασύρματη).

VERSUS LIGHT 

Τα VERSUS LIGHT είναι LED φωτιστικά ασφαλείας σήμανσης 
συνεχούς λειτουργίας. Κατάλληλα για τοποθέτηση σε τοίχο ή 
ο ρ ο φ ή .  Η  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α   π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  α υ τ ό ν ο μ α , 
διευθυνσιοδοτούμενα και για κεντρικό σύστημα μπαταριών (CBS) 
φωτιστικά ασφαλείας.  Παρέχουν  από 75lm έως και 220lm 
φωτεινότητα και 1, 3 ή 8 ώρες διάρκεια αυτονομίας. Έχουν 
απόσταση θέασης 30 μέτρα και υπάρχει η δυνατότητα δικτύωσης 
(διευθυνσιοδοτούμενη & ασύρματη).

IP40 30m Ni-Mh

SC
SELF 

CONTAINED



PROJECT LIGHT 

3D LIGHT 

IP42 37m 49m 65m Ni-Cd

SC
SELF 

CONTAINED

Τα PROJECT LIGHT είναι LED φωτιστικά ασφαλείας σήμανσης 
συνεχούς / μη συνεχούς λειτουργίας. Κατάλληλα για τοποθέτηση 
σε τοίχο ή οροφή. Η οικογένεια  περιλαμβάνει αυτόνομα, 
διευθυνσιοδοτούμενα και για κεντρικό σύστημα μπαταριών (CBS) 
φωτιστικά ασφαλείας.  Παρέχουν από 255lm έως και 425lm 
φωτεινότητα με  διάρκεια αυτονομίας 1.5 ή 3 ώρες. Έχουν 
απόσταση θέασης 37, 49 ή 65 μέτρα και υπάρχει η δυνατότητα 
δικτύωσης (διευθυνσιοδοτούμενη & ασύρματη).

IP40 50m Ni-Cd

Τα 3D LIGHT είναι LED φωτιστικά ασφαλείας σήμανσης συνεχούς / 
μη συνεχούς λειτουργίας, κατάλληλα για εσωτερικούς χώρους και 
τοποθέτηση στην οροφή. Η οικογένεια  περιλαμβάνει αυτόνομα 
αλλά και για κεντρικό σύστημα μπαταριών (CBS) φωτιστικά 
ασφαλείας. Έχουν διάρκεια αυτονομίας 1, 3 ή 8 ώρες και 
απόσταση θέασης 50 μέτρα.

TUNNEL LIGHT 

IP66 60m

CYCLOPS LIGHTCONVERTERS

IP42 Ni-Cd

SC
SELF 

CONTAINED

Η οικογένεια μετατροπέων GR-1004 είναι κατάλληλη για όλους 
τους λαμπτήρες φθορισμού, με διάρκεια αυτονομίας 1.5 ή 3 ώρες. 
Η οικογένεια GR-1107 συνεργάζεται με LED χωρίς εσωτερικά 
κυκλώματα τάσης λειτουργίας έως 60V ή έως 300V και 350mA 
σταθερό ρεύμα με μέγιστη ισχύ εξόδου 3,8W.

POWER LIGHT 

IP65 Ah Pb

SC
SELF 

CONTAINED WIRELESS ADDRESSABLE

ADR
IP42

ΚΜ640081
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Τα POWER LIGHT είναι LED φωτιστικά ασφαλείας με προβολείς μη 
συνεχούς λειτουργίας. Η οικογένεια περιλαμβάνει μοντέλα για 
εσωτερικούς χώρους και στεγανά, κατάλληλα για εξωτερικούς 
χώρους. Τοποθέτηση στον τοίχο με 2 περιστρεφόμενους 
προβολείς. Διατίθενται ως αυτόνομα αυτοελεγχόμενα και για  
κεντρικό σύστημα μπαταριών (CBS). Παρέχουν από 710lm έως 
3200lm φωτεινότητα και διάρκεια αυτονομίας 1.5 ή 3 ώρες. 
Υπάρχει η δυνατότητα δικτύωσης (διευθυνσιοδοτούμενη & 
ασύρματη) και μπορούν να τοποθετηθούν για φωτισμό έκτακτης 
ανάγκης σε μεγάλους χώρους  με ψηλούς τοίχους, ανοιχτές 
περιοχές κ.ο.κ..

CBS

Τα TUNNEL LIGHT είναι CBS 230V AC LED φωτιστικά ασφαλείας 
σήμανσης με απόσταση θέασης 60 μέτρα. Εκτός από τα τυπικά 
σύμβολα, όλα τα φωτιστικά μπορούν να κατασκευαστούν 
κατόπιν παραγγελίας με άλλα σύμβολα. Ο σκοπός του φωτισμού 
εκκένωσης είναι να καθοδηγεί τους χρήστες της σήραγγα κατά τη 
διάρκεια εκκένωσης της σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης. Ο 
σκοπός αυτός ικανοποιείται με την χρήση φωτιστικών ασφαλείας 
τα οποία ξεκάθαρα υποδεικνύουν την διαδρομή προς ένα 
ασφαλές σημείο.

Τα CYCLOPS LIGHT είναι LED φωτιστικά κατάλληλα για τοποθέτηση 
σε τοίχο ή οροφή σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους. Με περιστρεφόμενη βάση στήριξης και φωτεινότητα που 
επιλέγεται από τον χρήστη 250lm έως 1000lm.  Η οικογένεια 
περιλαμβάνει φωτιστικά για κεντρικό σύστημα μπαταριών (CBS) 
24V, 24V addressable και 230V.

IP65 CBS ADDRESSABLE

ADR

ΚΜ640081
BS EN 60598-2-22

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ Στεγανότητα Απόσταση θέασης Μπαταρία SC Αυτονομία Κεντρικό Σύστημα Μπαταριών Πικτογράφημα Τοποθέτηση σε οροφή / Επιτοίχια 
Χωνευτή τοποθέτηση σε οροφή / σε τοίχο 

Ασύρματα ADR Διευθυνσιοδοτούμενα 
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PROJECT LIGHT 

3D LIGHT 

IP42 37m 49m 65m Ni-Cd

SC
SELF 

CONTAINED
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αλλά και για κεντρικό σύστημα μπαταριών (CBS) φωτιστικά 
ασφαλείας. Έχουν διάρκεια αυτονομίας 1, 3 ή 8 ώρες και 
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TUNNEL LIGHT 

IP66 60m

CYCLOPS LIGHTCONVERTERS

IP42 Ni-Cd

SC
SELF 

CONTAINED

Η οικογένεια μετατροπέων GR-1004 είναι κατάλληλη για όλους 
τους λαμπτήρες φθορισμού, με διάρκεια αυτονομίας 1.5 ή 3 ώρες. 
Η οικογένεια GR-1107 συνεργάζεται με LED χωρίς εσωτερικά 
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POWER LIGHT 

IP65 Ah Pb

SC
SELF 

CONTAINED WIRELESS ADDRESSABLE

ADR
IP42

ΚΜ640081
BS EN 60598-2-22
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κεντρικό σύστημα μπαταριών (CBS). Παρέχουν από 710lm έως 
3200lm φωτεινότητα και διάρκεια αυτονομίας 1.5 ή 3 ώρες. 
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ασύρματη) και μπορούν να τοποθετηθούν για φωτισμό έκτακτης 
ανάγκης σε μεγάλους χώρους  με ψηλούς τοίχους, ανοιχτές 
περιοχές κ.ο.κ..

CBS

Τα TUNNEL LIGHT είναι CBS 230V AC LED φωτιστικά ασφαλείας 
σήμανσης με απόσταση θέασης 60 μέτρα. Εκτός από τα τυπικά 
σύμβολα, όλα τα φωτιστικά μπορούν να κατασκευαστούν 
κατόπιν παραγγελίας με άλλα σύμβολα. Ο σκοπός του φωτισμού 
εκκένωσης είναι να καθοδηγεί τους χρήστες της σήραγγα κατά τη 
διάρκεια εκκένωσης της σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης. Ο 
σκοπός αυτός ικανοποιείται με την χρήση φωτιστικών ασφαλείας 
τα οποία ξεκάθαρα υποδεικνύουν την διαδρομή προς ένα 
ασφαλές σημείο.

Τα CYCLOPS LIGHT είναι LED φωτιστικά κατάλληλα για τοποθέτηση 
σε τοίχο ή οροφή σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους. Με περιστρεφόμενη βάση στήριξης και φωτεινότητα που 
επιλέγεται από τον χρήστη 250lm έως 1000lm.  Η οικογένεια 
περιλαμβάνει φωτιστικά για κεντρικό σύστημα μπαταριών (CBS) 
24V, 24V addressable και 230V.
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ECO LIGHT
KLD & KLR SERIES 

A-2130

A-2131

A-2132 A-2133 A-2136

A-2520/PL/ST

A-2130

A-2131

A-2132

A-2133

A-2136

A-2520/PL/ST

A-2520/PL

A-2520/PL

SLIM LEDs LIGHT 

Βάση για χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή (Τα 
ελατήρια A-3018 περιλαμβάνονται)

Α-3008

Πινακίδα σήμανσης για GR-8 -9 LEDs για όλες τις 
κατευθύνσεις (Κατάλληλο μόνο για τοποθέτηση 
στην οροφή)

SP-1008/RLDUB 

SLIM LEDs LIGHT 

� Σετ αριστερά - δεξιά πλαϊνά καπάκια για το GR-2000 
(λευκό, μπρονζέ & μαύρο χρώμα)

� Τηλεχειριστήριο για το GR-2000 (15 πλήκτρα)

Α-2000/W, Α-2000/B, A-2000/BLACK, IRT200A

EASY LIGHT 

A-3018

SP-116/RLDUB

Ελατήρια για χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή

Πινακίδα σήμανσης διπλής όψης από φύλλο 
Plexiglass 4mm με ένδειξη προς όλες τις κατευθύνσεις
(Κατάλληλο μόνο για τοποθέτηση σε οροφή)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

SKYLINE LIGHT

Α-1000, SP-1000/RLDUB
� Βάση χωνευτής τοποθέτησης για SKY LINE
� Πινακίδα σήμανσης PVC 6mm με όλες τις 

κατευθύνσεις

LINEAR LIGHT 

SP-116/RLDUB

OLYMPUS LIGHT

A-3018, SP-1100/RLDUB
� Ελατήρια για χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή
� Πινακίδα σήμανσης διπλής όψης από φύλλο 

Plexiglass 6mm με ένδειξη για όλες τις κατευθύνσεις

A-3018 SP-1100/RLDUB

Α-9100/ST, Α-9100, Α-1900
� Πλαστικό τρίγωνο μετατροπής του φωτιστικού σε διπλή 

όψης για αυτοελεγχόμενο φωτιστικό
� Πλαστικό τρίγωνο μετατροπής του φωτιστικού σε διπλή 

όψης
� Μαγνητική κάρτα ελέγχου

WEATHER LIGHT PROJECT LIGHT 

A-1130

A-1131

A-1132 A-1133 A-1134

Εξάρτημα για απομακρυσμένη (1m) τοποθέτηση σε οροφή 
(ασημί χρώμα)

Εξάρτημα για απομακρυσμένη (0,5m) τοποθέτηση σε οροφή 
(ασημί χρώμα)

Εξάρτημα για απομακρυσμένη (0,25m) τοποθέτηση σε οροφή 
(ασημί χρώμα)

Εξάρτημα για κάθετη τοποθέτηση φωτιστικών σε τοίχο (ασημί) 
(Μόνο για ZLD 28/34 EM)

Εξάρτημα για επιτοίχια τοποθέτηση (ασημί χρώμα)

A-1130

A-1131

A-1132

A-1133

A-1134

LED LIGHT BOX

A-1135 A-1136

A-1135

A-1136

A-1134

A-1134

Α-9100/ST Α-9100 Α-1900

10 11

ECO LIGHT CLD & ZLD SERIES

Α-1000 SP-1000/RLDUB

A-3018

Εξάρτημα για απομακρυσμένη (1m) τοποθέτηση σε 

οροφή (λευκό χρώμα)

Εξάρτημα για απομακρυσμένη (0,5m) τοποθέτηση σε 

οροφή (λευκό χρώμα)

Εξάρτημα για απομακρυσμένη (0,25m) τοποθέτηση σε 

οροφή (λευκό χρώμα)

Εξάρτημα για κάθετη τοποθέτηση φωτιστικών σε τοίχο 

(λευκό χρώμα)

Σετ εξαρτημάτων για κρεμαστή τοποθέτηση σε οροφή με 
ντίζα 2,5m

Bάση για τοποθέτηση σε ψευδοροφή για τα 
αυτοελεγχόμενα φωτιστικά KLD-x

Βάση χωνευτής τοποθέτησης

Εξάρτημα για κάθετη τοποθέτηση φωτιστικών σε τοίχο 
(Για LLB-26/90/180)

Εξάρτημα για απομακρυσμένη τοποθέτηση σε οροφή με 
ντίζα (0,25m) (Για LLB-26 & LLB-40)

Εξάρτημα για τοποθέτηση σε τοίχο



ECO LIGHT
KLD & KLR SERIES 

A-2130

A-2131

A-2132 A-2133 A-2136

A-2520/PL/ST

A-2130

A-2131

A-2132

A-2133

A-2136

A-2520/PL/ST

A-2520/PL

A-2520/PL

SLIM LEDs LIGHT 

Βάση για χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή (Τα 
ελατήρια A-3018 περιλαμβάνονται)

Α-3008

Πινακίδα σήμανσης για GR-8 -9 LEDs για όλες τις 
κατευθύνσεις (Κατάλληλο μόνο για τοποθέτηση 
στην οροφή)

SP-1008/RLDUB 

SLIM LEDs LIGHT 

� Σετ αριστερά - δεξιά πλαϊνά καπάκια για το GR-2000 
(λευκό, μπρονζέ & μαύρο χρώμα)

� Τηλεχειριστήριο για το GR-2000 (15 πλήκτρα)

Α-2000/W, Α-2000/B, A-2000/BLACK, IRT200A

EASY LIGHT 

A-3018

SP-116/RLDUB

Ελατήρια για χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή

Πινακίδα σήμανσης διπλής όψης από φύλλο 
Plexiglass 4mm με ένδειξη προς όλες τις κατευθύνσεις
(Κατάλληλο μόνο για τοποθέτηση σε οροφή)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

SKYLINE LIGHT

Α-1000, SP-1000/RLDUB
� Βάση χωνευτής τοποθέτησης για SKY LINE
� Πινακίδα σήμανσης PVC 6mm με όλες τις 

κατευθύνσεις

LINEAR LIGHT 

SP-116/RLDUB

OLYMPUS LIGHT

A-3018, SP-1100/RLDUB
� Ελατήρια για χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή
� Πινακίδα σήμανσης διπλής όψης από φύλλο 

Plexiglass 6mm με ένδειξη για όλες τις κατευθύνσεις

A-3018 SP-1100/RLDUB

Α-9100/ST, Α-9100, Α-1900
� Πλαστικό τρίγωνο μετατροπής του φωτιστικού σε διπλή 

όψης για αυτοελεγχόμενο φωτιστικό
� Πλαστικό τρίγωνο μετατροπής του φωτιστικού σε διπλή 

όψης
� Μαγνητική κάρτα ελέγχου

WEATHER LIGHT PROJECT LIGHT 

A-1130

A-1131

A-1132 A-1133 A-1134

Εξάρτημα για απομακρυσμένη (1m) τοποθέτηση σε οροφή 
(ασημί χρώμα)

Εξάρτημα για απομακρυσμένη (0,5m) τοποθέτηση σε οροφή 
(ασημί χρώμα)

Εξάρτημα για απομακρυσμένη (0,25m) τοποθέτηση σε οροφή 
(ασημί χρώμα)

Εξάρτημα για κάθετη τοποθέτηση φωτιστικών σε τοίχο (ασημί) 
(Μόνο για ZLD 28/34 EM)

Εξάρτημα για επιτοίχια τοποθέτηση (ασημί χρώμα)

A-1130

A-1131

A-1132

A-1133

A-1134

LED LIGHT BOX

A-1135 A-1136

A-1135

A-1136

A-1134

A-1134

Α-9100/ST Α-9100 Α-1900
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ECO LIGHT CLD & ZLD SERIES

Α-1000 SP-1000/RLDUB

A-3018

Εξάρτημα για απομακρυσμένη (1m) τοποθέτηση σε 

οροφή (λευκό χρώμα)

Εξάρτημα για απομακρυσμένη (0,5m) τοποθέτηση σε 

οροφή (λευκό χρώμα)

Εξάρτημα για απομακρυσμένη (0,25m) τοποθέτηση σε 

οροφή (λευκό χρώμα)

Εξάρτημα για κάθετη τοποθέτηση φωτιστικών σε τοίχο 

(λευκό χρώμα)

Σετ εξαρτημάτων για κρεμαστή τοποθέτηση σε οροφή με 
ντίζα 2,5m

Bάση για τοποθέτηση σε ψευδοροφή για τα 
αυτοελεγχόμενα φωτιστικά KLD-x

Βάση χωνευτής τοποθέτησης

Εξάρτημα για κάθετη τοποθέτηση φωτιστικών σε τοίχο 
(Για LLB-26/90/180)

Εξάρτημα για απομακρυσμένη τοποθέτηση σε οροφή με 
ντίζα (0,25m) (Για LLB-26 & LLB-40)

Εξάρτημα για τοποθέτηση σε τοίχο
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