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Συνεχούς / μη συνεχούς λειτουργίας

Αυτονομία 1,5h & 3h ώρες

Αξιοπιστία και κομψότητα είναι να τα 

κυριότερα χαρακτηριστικά αυτών των 

φωτιστικών, που με το μοντέρνο μίνιμαλ 

και διακριτικό στυλ τους, τα καθιστούν 

ιδανικά για οποιοδήποτε αρχιτεκτονικό 

έργο. Η υψηλή ποιότητα εγγυάται 

απαράμιλλη αξιοπιστία.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
GR-8/LEDs & GR-9/LEDs
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Λαμπτήρες

LED

Υλικά κατασκευής

Τοποθέτηση σε τοίχο και σε οροφή

Κρεμαστή τοποθέτηση

Επιλογές αυτονομίας

Εφαρμογές

Αυτόματος Έλεγχος Αυτονομίας

Εγκατάσταση

  

1,5 ή 3  ώρες διάρκεια

Κτίρια μικρής κλίμακας όπως καταστήματα, 
γραφεία, εστιατόρια, οικίες κ.ο.κ..

Όλες οι αυτοελεγχόμενες εκδόσεις είναι εξοπλισμένες με 
σύστημα ελέγχου το οποίο εκτελεί αυτόματα διαδικασίες 
επιτήρησης σύμφωνα με το πρότυπο EN 62034.

ABS/PC, Polycarbonate

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
SLIM LIGHT

Διαστάσεις σε cm Τροφοδοσία

230V AC

Εύκολος τρόπος σύνδεσης

Μοντέρνα και διακριτικά φωτιστικά κατάλληλα για 
οικιακή ή επαγγελματική χρήση. Η χαμηλή κατανάλωση 
σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος τα καθιστά την 
καλύτερη επιλογή για να καλύψουν τις βασικές 
ανάγκες μικρών εγκαταστάσεων, όπως εστιατόρια, 
καταστήματα, κτήρια γραφείων κ.α. 

Τα φωτιστικά μπορούν να μετατραπούν εύκολα σε 
φωτιστικά σήμανσης μονής όψης με απόσταση 
θέασης 15 μέτρων, τοποθετώντας τα αυτοκόλλητα 
που εμπεριέχονται στην συσκευασία.

Κατά την τοποθέτησή τους στην οροφή ή τη χωνευτή 
τοποθέτηση σε ψευδοροφή με τη βάση Α-3008 και με 
την κρεμαστή πινακίδα, μετατρέπονται τόσο σε μονής 
όσο και σε διπλής όψης φωτιστικά σήμανσης με 
απόσταση θέασης 20 μέτρων.

24 4,4

9

Τρόποι τοποθέτησης

Τοποθέτηση σε τοίχο Χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή
με τη βάση Α-3008

Χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή
με τη βάση Α-3008 και την κρεμαστή πινακίδα SP-1008

GR-8/LEDs & GR-9/LEDs



Κωδικός Περιγραφή

A-3008 Χωνευτή βάση ψευδοροφής  (περιλαμβάνονται τα ελατήρια στήριξης)

SP-1008/RLDUB Πινακίδα σήμανσης για GR-8/leds με όλες τις κατευθύνσεις                        

και απόσταση θέασης 20 μέτρα

927300800

922100800

Εξαρτήματα

Πικτογραφήματα μιάς όψης

Κωδικός Περιγραφή

Μπαταρίες

Κωδικός Περιγραφή

601223610

601003606

A-931/HT Μπαταρία 3,6V/1000mAh NiCd 

A-926 Μπαταρία 3,6V/600mAh Ni-Cd 

807008106

807008104

807008108

807008110

S-00802/LO Πικτογράφημα/ένδειξη αριστερά/απόσταση θέασης 15 μέτρα

S-00802/RO Πικτογράφημα/ένδειξη δεξιά/απόσταση θέασης 15 μέτρα

S-00802/DO Πικτογράφημα/ένδειξη κάτω/απόσταση θέασης 15 μέτρα

S-00802/UO Πικτογράφημα/ένδειξη επάνω/απόσταση θέασης 15 μέτρα

Περιλαμβάνεται Κατόπιν 
παραγγελίας

Κατόπιν 
παραγγελίαςΠεριλαμβάνεται

GR-8/LEDs
Συνεχούς / μη συνεχούς 
λειτουργίας, IP42

2,7W / 3VA

ΚωδικόςΠεριγραφή Κατανάλωση
Ισχύς φωτεινής πηγής

(δίκτυο/εφεδρεία)
Αυτονομία

Μπαταρία 
(Ni-Cd)

923378005 40lm / 100lm 1,5h3,6V/0.6Ah

GR-9/LEDs
Συνεχούς / μη συνεχούς 
λειτουργίας, Ip42

923009007 3W / 3,5VA3,6V/1Ah 3h38lm / 100lm

A-3008 SP-1008/RLDUB
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Η εταιρεία είναι πιστοποιηµένη από
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