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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΧΡΟΝΙΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ

SUPER 
CAPACITOR

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Φ ωτ ισ µ ός Ασ φαλ ε ί α ς



WEATHER LIGHT 

IP65 26m

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. Μπορούν να 
ανταπεξέλθουν, επιτυχώς, σε 

oακραίες θερμοκρασίες (-40 C 
o

έως 65 C) χωρίς σοβαρή 
επιβάρυνση των 
χαρακτηριστικών τους.

GR-900/30L/SC
GR-900/30L/SC/ADR 

1h

Στεγανό, αυτοελεγχόμενο φωτιστικό ασφαλείας,
συνεχούς λειτουργίας

Spot light φωτιστικό ασφαλείας με 1 λευκό power LED,
μη συνεχούς λειτουργίας, χωνευτή τοποθέτησης. 

GR-270/3SC
GR-270/4SC
GR-271/3SC
GR-271/4SC

x 3 super capacitor, φακός για διαδρόμους διαφυγής

x 3 super capacitor, φακός για ανοιχτές περιοχές
x 4 super capacitor, φακός για διαδρόμους διαφυγής

x 4 super capacitor, φακός για ανοιχτές περιοχές

IP20 1h
SUPER

CAPACITOR

SUPER
CAPACITOR

A-1017

A-9000

ECO LIGHT 

PLD-25/SC
PLD-25/SC/ADR 

Αυτοελεγχόμενο, φωτιστικό ασφαλείας 
σήμανσης, συνεχούς λειτουργίας

Διευθυνσιοδοτούμενο

IP44 26m
SUPER

CAPACITOR 1h

A-2510/PL

A-2510/PL/ST/M  

A-2130

A-2131

A-2132

A-2133

Α-2510/PL
Α-2510/PL/ST/M

A-2130
A-2131
A-2132

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

A-2133

Διευθυνσιοδοτούμενο

Βάση χωνευτής τοποθέτησης

Βάση χωνευτής τοποθέτησης για αυτοελεγχόμενα φωτιστικά

Εξάρτημα για απομακρυσμένη (1m) τοποθέτηση σε οροφή (λευκό)

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

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

Εξάρτημα για κάθετη τοποθέτηση φωτιστικών σε τοίχο (λευκό)

Πλαστικό τρίγωνο μετατροπής του φωτιστικού σε διπλή όψης

Στήριγμα οροφής για GR-9xx/xxL

ΥΠΕΡΠΥΚΝΩΤΕΣ

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



SKYLINE LED

IP65 30mIP40

IP65 25mIP42

OLYMPUS LIGHT

1,5h
SUPER

CAPACITOR 3h

Αυτοελεγχόμενα φωτιστικά ασφαλείας,
συνεχούς - μη συνεχούς λειτουργίας
με LED υψηλής φωτεινότητας

SLL-1030/WP/SC
SLL-1030/SC
SLL-1032/WP/SC
SLL-1032/SC

IP65
IP40
IP65
IP40

SUPER
CAPACITOR 1-3-8h

OLY-1004/SC/WP
OLY-1004/SC/ADR/WP

IP65
IP65, Διευθυνσιοδοτούμενο

OLY-1040/WP/LL/SC
OLY-1040/LL/SC
OLY-1041/WP/LL/SC
OLY-1041/LL/SC

IP65
IP42
IP65
IP42

Α-1000

SP-1000/RLDUB

ACCESSORIES

Α-3018

SP-1100/RLDUB

ACCESSORIES

Βάση χωνευτής τοποθέτησης

Πινακίδα σήμανσης PVC 6mm 
με όλες τις κατευθύνσεις

Αυτοελεγχόμενα φωτιστικά ασφαλείας,
συνεχούς - μη συνεχούς λειτουργίας
με LED υψηλής φωτεινότητας

Αυτοελεγχόμενα φωτιστικά ασφαλείας,
συνεχούς - μη συνεχούς λειτουργίας
με LED χαμηλής φωτεινότητας

Ελατήρια για χωνευτή τοποθέτηση σε 
ψευδοροφή

Πινακίδα σήμανσης διπλής όψης από 
φύλλο Plexiglass 6mm με ένδειξη για όλες 
τις κατευθύνσεις

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


