
Συνεχούς λειτουργίας

Αυτοελεγχόμενα με αυτονομία 90', 3h

Μοντέλα CBS (Κεντρικό σύστημα μπαταριών)

Ο σκοπός του φωτισμού εκκένωσης είναι να 

καθοδηγεί τους χρήστες της σήραγγας 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.

www.olympia-electronics.com

IP66

MAINTAINED

Μ SC
SELF 

CONTAINED
SELF

TESTING

ST

1,5h/3h

60m

IP65

80m 78m

CBS

110m

TUNNEL LIGHT



ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΑΦΑΛΕΙΑΣ

TUNNEL LIGHT

Οι κυρίαρχες μέθοδοι μετακίνησης ανθρώπων και 
εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται μέσω 
αυτοκινήτων και όσο το σύγχρονο οδικό δίκτυο γίνεται 
ολοένα και πιο συνωστισμένο αυξάνεται η χρήση 
σηράγγων και υπογείων διαβάσεων. Ως εγκαταστάσεις, 
οι σήραγγες είναι απαιτητικές, λόγω περιορισμένου 
χώρου συντήρησης και διαβρωτικών ατμοσφαιρικών 
συνθηκών. Οι ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες των 
συράγγων έχουν ως αποτέλεσμα τα φωτιστικά 
ασφαλείας που εγκαθίστανται να πρέπει να ικανοποιούν 
την απαίτηση τόσο για αξιόπιστη μακρόχρονη λειτουργία 
και για οσο το δυνατό λιγότερες απαιτήσεις συντήρησης.   

Ο σκοπός του φωτισμού εκκένωσης είναι να καθοδηγεί 
τους χρήστες της σήραγγας 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.

Φωτιστικά ασφαλείας όδευσης σε εγκαταστάσεις 
σηράγγων κατασκευάζονται σύμφωνα με τα παρακάτω 
πρότυπα:

< EN 16276:2013 Το πρότυπο καθορίζει το φωτισμό 
εκκένωσης σε σήραγγες δρόμων μεγαλύτερες από 
500 μέτρα και με ετήσια μέση ημερήσια κίνηση 
μεγαλύτερη από 500 οχήματα.

< EN 1838 Εφαρμογές Φωτισμού: Φωτισμός 
Ασφαλείας. Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις 
φωτισμού για φωτισμό ασφαλείας και εφεδρικό 
φωτισμό και αναφέρεται στο EN 16276:2013.

< Οδηγία 2004/54/EC: H Οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ασφαλείας για σήραγγες του Διευρωπαϊκού Οδικού 
Δικτύου.

< CIE 88-2004: Αυτή η τεχνική αναφορά παρέχει οδηγίες 
για τη σχεδίαση συστημάτων φωτισμού για σήραγγες 
και υπόγειες διαβάσεις.

< EN ISO 7010 και ISO 3864: Τα πρότυπα καθορίζουν τα 
χρώματα και τα πικτογραφήματα σε πινακίδες 
ασφαλείας.

Τύποι φωτιστικών ασφαλείας όδευσης που 
χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις σηράγγων.

Φωτιστικά ασφαλείας όδευσης χρησιμοποιούνται για την 
καθοδήγηση πεζών κατά τη διάρκεια συνθηκών ανάγκης 
και πρέπει να εκτελούν δύο κύριες λειτουργίες:

4 Παρέχουν σαφή σήμανση για την οδό διαφυγής 

4 Να διαθέτουν μία διακριτική παρουσία κατά τη 
διάρκεια της κανονικής λειτουργίας με σκοπό να 
εξοικειώνονται οι χρήστες με την παρουσία τους.  

Μελέτες δείχνουν ότι οι αυτοκινητιστές είναι απρόθυμοι να 
αφήσουν τα οχήματά τους κατά την πρώιμη φάση μίας 
κατάστασης εκτάκτου ανάγκης και, ως αποτέλεσμα, η 
παρουσία ενός σαφούς συστήματος φωτισμού 
ασφαλείας όδευσης με το οποίο οι χρήστες είναι 
εξοικειωμένοι μειώνει τους χρόνους εκκένωσης της 
σήραγγας και παρέχει σαφή σήμανση της εξόδου 
διαφυγής. 

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι φωτιστικών ασφαλείας 
όδευσης σε εγκαταστάσεις σηράγγων:

4 Φωτιστικά σήμανσης εξόδου τα οποία οριοθετούν 
την όδευση διαφυγής: η όδευση διαδρομής πρέπει να 
οριοθετείται με φωτιστικά σήμανσης σε αποστάσεις 
όχι μεγαλύτερες από 25m και τοποθετημένα σε ύψος 

όχι μεγαλύτερο από 1,5m πάνω από το επίπεδο του 
δρόμου. Οι εντάσεις φωτισμού του κάθε φωτιστικού 
σήμανσης υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν πρέπει να 
ξεπερνούν τα 40 cd σε ένα νοητό κώνο ο οποίος 

o
σχηματίζεται σε γωνίες 2 x 15  με τον άξονα της 
κατεύθυνσης παρατήρησης των οδηγών.  

4 Φωτιστικά σήμανσης εξόδου τα οποία 
χρησιμοποιούνται για τη σηματοδότηση της εξόδου 
διαφυγής: τα φωτιστικά είναι πράσινου χρώματος και 
η σχεδίαση των πικτογραφημάτων καλύπτεται από το 
ISO 7010 και ISO 3864-1. Ένας φάρος με συχνότητα 0,5 
Hz έως 2 Hz και φωτεινής έντασης όχι λιγότερη από 
100 cd χρησιμοποιείται για να προσελκύσει την 
προσοχή των πεζών που εκκενώνουν την 
εγκατάσταση. Τα φωτιστικά ασφαλείας σήμανσης 
πρέπει να παρέχουν καλή χρωματική απόδοση του 
πράσινου χρώματος στην περιοχή γύρω από την 
έξοδο διαφυγής, συμπεριλαμβανομένων της πόρτας 
διαφυγής και του κασώματος της πόρτας διαφυγής. 

Υλικά και Κατασκευή

Όπως προδιαγράφεται στο CIE 88/2004, ένα καλό 
σύστημα φωτισμού για εγκατάσταση σήραγγας απαιτεί 
συνεχή συντήρηση με σκοπό να διατηρείται η απόδοση 
του συστήματος κατά τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού. 
Ως αποτέλεσμα, τα υλικά και τα φινιρίσματα που 
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των φωτιστικών είναι 
σημαίνουσας σημασίας, μιας και τα φωτιστικά πρέπει να 
είναι ικανά να αντέχουν τη χρήση χημικών καθαριστικών, 
ζεστού νερού υπό πίεση καθώς και να διατηρούν την 
προστασία από εισροή νερού και σκόνης.

Όλα τα φωτιστικά ασφαλείας σήμανσης της Olympia 
Electronics μπορούν να κατασκευαστούν από τα 
παρακάτω υλικά:

4 Ηλεκτροστατικά βαμμένη χαλύβδινη λαμαρίνα: 
Βασική έκδοση των φωτιστικών ασφαλείας 
σήμανσης.

4 AISI 304: ο πιο κοινός ανοξείδωτος χάλυβας κλάσης 
18/8 (18% χρώμιο, 8% νικέλιο), επίσης γνωστός και ως 
Α2 ανοξείδωτος χάλυβας, σύμφωνα με το ISO 3506.  

4 AISI 316: ο δεύτερος πιο κοινός ανοξείδωτος χάλυβας, 
ο οποίος περιέχει μολυβδαίνιο με σκοπό την 
προστασία από συγκεκριμένες μορφές διάβρωσης. 
Επίσης γνωστός ως ανοξείδωτος χάλυβας ναυτικών 
προδιαγραφών (marine grade).

4 AISI 316Ti: μία παραλλαγή του AISI 316 η οποία 
περιέχει τιτάνιο για αυξημένη θερμική αντίσταση. 
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GR-577/L/15/ST/WP
Αυτοελεγχόμενο, συνεχούς 

λειτουργίας, διπλής όψης, IP65

Κωδικός

Περιγραφή

Κατανάλωση

Αυτονομία

Μπαταρία Ni-Cd

923577005

1,5h

923577006 923578006

9W / 9,5VA 11,2W / 11,7VA 9,5W / 10VA 12W / 12,5VA

Δίκτυο 680lm
 340lmΕφεδρεία

Δίκτυο 850lm
 425lmΕφεδρεία

Ισχύς φωτεινής πηγής
(Δίκτυο / Εφεδρεία)

923578007

Δίκτυο 680lm
390lmΕφεδρεία 

Δίκτυο 850lm
425lmΕφεδρεία 

1,5h 3h 3h

4,8V / 1,5Ah 4,8V / 1,5Ah 4,8V / 3Ah 4,8V / 3Ah

GR-577/L/18/ST/WP
Αυτοελεγχόμενο, συνεχούς 

λειτουργίας, διπλής όψης, IP65

GR-578/L/15/ST/WP
Αυτοελεγχόμενο, συνεχούς 

λειτουργίας, διπλής όψης, IP65

GR-578/L/18/ST/WP
Αυτοελεγχόμενο, συνεχούς 

λειτουργίας, διπλής όψης, IP65

GR-XXX/L/XX/ST/WP/  Όλα τα παραπάνω μοντέλα μπορούν να κατασκευαστούν με κόκκινο φάρο xenon.B
GR-XXX/L/XX/ST/WP/  Όλα τα παραπάνω μοντέλα μπορούν να κατασκευαστούν ως φωτιστικά μίας όψης με μεταλλικό έλασμα στη πλάτη.O

GR-576/L/15/WP
Κεντρικής μονάδας CBS 230V,

διπλής όψης, IP66

Κωδικός

Περιγραφή

Κατανάλωση

923576100 923576102 923576101

7,2W / 7,6VA 7,2W / 7,6VA 8,2W / 8,7VA 8,2W / 8,7VA

680lm

GR-XXX/L/XX/WP/  Όλα τα παραπάνω μοντέλα μπορούν να κατασκευαστούν με κόκκινο φάρο xenon.Β

Ισχύς φωτεινής πηγής

923576103

GR-576/L/15/WP/O
Κεντρικής μονάδας CBS 230V,

 μίας όψης, IP66

GR-576/L/18/WP
Κεντρικής μονάδας CBS 230V,

 διπλής όψης, IP66

GR-576/L/18/WP/O
Κεντρικής μονάδας CBS 230V,

 μίας όψης, IP66

680lm 850lm 850lm2
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Τρόποι τοποθέτησης με τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στη συσκευασία 

Φωτιστικό διπλής όψης 
τοποθετημένο κάθετα στον τοίχο 
με βάση προσαρμοζόμενη στη 
γεωμετρία της σήραγγας και 
σήμανση εξόδου διαφυγής.

Φωτιστικό μίας όψης 
τοποθετημένο παράλληλα στον 
τοίχο με σήμανση αποστάσεων  
από τις εξόδους διαφυγής.

Φωτιστικό διπλής όψης 
τοποθετημένο κάθετα 
στον τοίχο με ένδειξη 
τηλεφώνου έκτακτης 
ανάγκης.

Όλα τα εξαρτώμενα μοντέλα κεντρικής μονάδας (CBS) είναι παροχής 220-240 V AC DC. Κατόπιν παραγγελίας μπορούν να 
κατασκευαστούν και ως αυτόνομα με τάση λειτουργίας 220-240V AC. 

Οι παρακάτω κωδικοί αφορούν προϊόντα με κέλυφος που περιέχει ηλεκτροστατικά βαμμένη λαμαρίνα. Για προϊόντα όπου απαιτείτε 
να περιέχουν κέλυφος με ανοξείδωτο ατσάλι τύπου 304, 316 ή 316Ti (titanium) χωρίς βαφή συμπληρώστε τις καταλήξεις /304, /316 ή 
/315Ti στο τέλος της ονομασίας του προϊόντος.

IP65

3

80m

IP66
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Κωδικός

Περιγραφή

Κατανάλωση

Ισχύς φωτεινής πηγής
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GR-576/L/WP/670x370
Κεντρικής μονάδας CBS 230V, διπλής όψης, IP65

923576114

9,6W / 9,9VA

850lm

Τρόπος τοποθέτησης με τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στη συσκευασία 

Φωτιστικό διπλής όψης τοποθετημένο κάθετα στον τοίχο με σήμανση της θέσης της 
πυροσβεστικής φωλιάς και τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης.

IP65

110m

GR-XXX/L/XX/670x370/  Το παραπάνω μοντέλο μπορεί να κατασκευαστεί με κόκκινο φάρο xenon.B

S.O.S. S.O.S.

Όλα τα εξαρτώμενα μοντέλα κεντρικής μονάδας (CBS) είναι παροχής 220-240 V AC DC. Κατόπιν παραγγελίας μπορούν να 
κατασκευαστούν και ως αυτόνομα με τάση λειτουργίας 220-240V AC. 

Οι παρακάτω κωδικοί αφορούν προϊόντα με κέλυφος που περιέχει ηλεκτροστατικά βαμμένη λαμαρίνα. Για προϊόντα όπου απαιτείτε 
να περιέχουν κέλυφος με ανοξείδωτο ατσάλι τύπου 304, 316 ή 316Ti (titanium) χωρίς βαφή συμπληρώστε τις καταλήξεις /304, /316 ή 
/315Ti στο τέλος της ονομασίας του προϊόντος.



923573000

9,6W / 9,9VA

GR-573/L/G/CBS
Κεντρικής μονάδας CBS 230V, μίας όψης, IP66

2 2230cd/m  (πινακίδα) - 120cd/m  (ενδεικτικά)

Κωδικός

Περιγραφή

Κατανάλωση

Ισχύς φωτεινής πηγής
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Τρόπος τοποθέτησης με τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στη συσκευασία 

Φωτιστικό μίας όψης τοποθετημένο παράλληλα στον τοίχο με ένδειξη την απόσταση 
για τις κοντινότερες εξόδους διαφυγής.

IP66

60m

5

4 Στην κανονική έκδοση η τροφοδοσία είναι μια για τις ενδεικτικές πινακίδες 
(κεντρική πινακίδα και πλαινά ενδεικτικά) και μια ακόμα ανεξάρτητη για 
τον φάρο/φωτιστικό σήμανσης.

4 Κατόπιν παραγγελίας μπορούν να είναι όλες ανεξάρτητες.

4 Στις εκδόσεις με μπαταρίες οι τρόποι λειτουργίας ελέγχονται από PLC.

Όλα τα εξαρτώμενα μοντέλα κεντρικής μονάδας (CBS) είναι παροχής 220-240 V AC DC. Κατόπιν παραγγελίας μπορούν να 
κατασκευαστούν και ως αυτόνομα με τάση λειτουργίας 220-240V AC. 

Οι παρακάτω κωδικοί αφορούν προϊόντα με κέλυφος που περιέχει ηλεκτροστατικά βαμμένη λαμαρίνα. Για προϊόντα όπου απαιτείτε 
να περιέχουν κέλυφος με ανοξείδωτο ατσάλι τύπου 304, 316 ή 316Ti (titanium) χωρίς βαφή συμπληρώστε τις καταλήξεις /304, /316 ή 
/316Ti στο τέλος της ονομασίας του προϊόντος.

923573005

9,6W / 9,9VA

GR-573/L/316Ti/CBS/R
Κεντρικής μονάδας CBS 230V, μίας όψης, IP66

με κόκκινο φάρο

2 2230cd/m  (πινακίδα) - 120cd/m  (ενδεικτικά)
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GR-579/L/90/WP
Αυτοελεγχόμενο, συνεχούς λειτουργίας, 

οένδειξη σε γωνία 60 , IP66

Κωδικός

Περιγραφή

Κατανάλωση

Αυτονομία

Μπαταρία Ni-Cd

923579000

1,5h

2 x 9W / 2 x 9,5VA

Δίκτυο 2 x 680lm
 2 x 340lmΕφεδρεία

Ισχύς φωτεινής πηγής
(Δίκτυο / Εφεδρεία)

2 x 4,8V / 1,5Ah

923579001

2 x 9W / 2 x 9,5VA

Δίκτυο 2 x 680lm
 2 x 340lmΕφεδρεία

3h

2 x 4,8V / 3Ah

GR-579/L/180/WP
Αυτοελεγχόμενο, συνεχούς λειτουργίας,

οένδειξη σε γωνία 60 , IP66

4
6
,5

74

1
8
,5

ο Φωτιστικό τοποθετημένο παράλληλα στον τοίχο και ένδειξη σε γωνία 60
με τις αποστάσεις των  κοντινότερων εξόδων διαφυγής.

Τρόπος τοποθέτησης με τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στη συσκευασία 

923575100

2 x 6,4W / 6,8VA

2 x 680lm

GR-575/L/WP
Κεντρικής μονάδας CBS 230V, 

οένδειξη σε γωνία 60 , IP66

Κωδικός

Περιγραφή

Κατανάλωση

Ισχύς φωτεινής πηγής
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IP66

78m

Όλα τα εξαρτώμενα μοντέλα κεντρικής μονάδας (CBS) είναι παροχής 220-240 V AC DC. Κατόπιν παραγγελίας μπορούν να 
κατασκευαστούν και ως αυτόνομα με τάση λειτουργίας 220-240V AC. 

Οι παρακάτω κωδικοί αφορούν προϊόντα με κέλυφος που περιέχει ηλεκτροστατικά βαμμένη λαμαρίνα. Για προϊόντα όπου απαιτείτε 
να περιέχουν κέλυφος με ανοξείδωτο ατσάλι τύπου 304, 316 ή 316Ti (titanium) χωρίς βαφή συμπληρώστε τις καταλήξεις /304, /316 ή 
/315Ti στο τέλος της ονομασίας του προϊόντος.
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Τρόπος τοποθέτησης GR-596/L/316Ti/24VDC/WP με τα εξαρτήματα που 
περιλαμβάνονται στη συσκευασία 

2>120cd/m

GR-596/L/24VDC/WP
Κεντρικής μονάδας CBS 24V, για πόρτα διαφυγής σε τούνελ, IP66

Κωδικός

Περιγραφή

Κατανάλωση

Ισχύς φωτεινής πηγής

2
4
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923596003

5 W

GR-597 
Κεντρικός ελεγκτής 230V, IP66
για GR-59x/L/316Ti/24VDC/WP  

923597000

35 W

Τρόπος οδήγησης: μέσω PLC

Κεντρικός 
ελεγκτής

Φωτιστικά σήμανσης τοποθετημένα περιμετρικά της πόρτας εξόδου διαφυγής.

IP66

7

Ο παρακάτω κωδικός αφορά προϊόν με κέλυφος που περιέχει ηλεκτροστατικά βαμμένη λαμαρίνα.

Για προϊόν όπου απαιτείτε να περιέχει κέλυφος με ανοξείδωτο ατσάλι τύπου 304, 316 ή 316Ti (titanium) χωρίς βαφή συμπληρώστε τις 
καταλήξεις /304, /316 ή /315Ti στο τέλος της ονομασίας του προϊόντος.

Κεντρικός 
ελεγκτής

Κεντρικός 
ελεγκτής
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Η εταιρεία είναι πιστοποιηµένη από

www.olympia-electronics.com ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001


