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GR-6600/DALI 

Συσκευή DALI για φωτιστικά ασφαλείaς

Το Dali είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας

φωτιστικών το οποίο επιτρέπει τον έλεγχο ενός

δικτύου φωτιστικών. 

Μπορεί να κάνει έλεγχο ενός φωτιστικού ή ενός

συνόλου φωτιστικών και να ρυθμίσει διάφορες

παραμέτρους όπως η φωτεινότητα, έλεγχος σωστής 

λειτουργίας, έλεγχος αυτονομίας, εντοπισμός 

συσκευής και λειτουργία inhibit.

Μέσω του γραφικού περιβάλλοντος γίνεται 

παρακολούθηση και έλεγχος των συσκευών και μας 

πληροφορεί για τάση, ρεύμα λειτουργίας ή για τυχόν 

σφάλματα.

Σύστημα 
φωτισμού 
ασφαλείας
με πρωτόκολλο 
επικοινωνίας 

DALI

Πλεονεκτήματα: 

n  Έλεγχος δικτύου φωτιστικών από τον υπολογιστή 

μέσω usb ή ethernet

n Έλεγχος δικτύου φωτιστικών μεσω κινητού

n Ενοποίηση όλων των διαφορετικών συστημάτων 

που υποστηρίζουν Dali σε μια εγκατάσταση (φώτα 

ασφαλείας, κοινός φωτισμός, αισθητήρες)

n Ευελιξία στην διασύνδεση των συσκευών λόγω του 

ανοιχτού πρωτοκόλλου.

Ένα δίκτυο DALI μπορεί να αποτελείται έως και από 64

συσκευές, με δυνατότητα μίξης διαφορετικών τύπων

συσκευών φωτισμού και αντικειμενικής χρήσης (όπως

φωτισμός φθορισμού, σειρές LED RGB, φωτισμός

ασφαλείας κ.α.) που υποστηρίζουν συνδεσιμότητα DALI. Η

διευθυνσιοδότηση των φωτιστικών ασφαλείας τύπου DALI

της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. είναι αυτόματη και απαιτεί

λιγότερο χρόνο σε σύγκριση με τα συμβατικά

διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα. Η καλωδίωση των

φωτιστικών ασφαλείας τύπου DALI είναι ευέλικτη, καθώς

μπορεί να υλοποιηθεί με συμβατικούς τύπους καλωδίων

πολλαπλών αγωγών, χρησιμοποιώντας το ίδιο καλώδιο για

τροφοδοσία του φωτιστικού αλλά και για επικοινωνία, 

μειώνοντας έτσι δραστικά το κόστος εγκατάστασης.  Αυτό 

επιτυγχάνεται λόγω της «ανοσίας» στην οποία έχει το 

πρωτόκολλο στον ηλεκτρικό θόρυβο και στις παρεμβολές.

Η διαδρομή του καλωδίου επικοινωνίας δύναται να φτάσει 

έως και τα 300 μέτρα που σε συνδυασμό με τις 64 συσκευές 

ανά δίκτυο, καλύπτει μία ικανή περιοχή για μικρές και μεσαίου 

μεγέθους εγκαταστάσεις.

Η γραμμή DALI δεν απαιτεί τερματισμό της γραμμής και 

υποστηρίζει συνδεσμολογίες τύπου «αστέρα ή γραμμής»  όχι 

όμως δακτυλίους και κλειστούς βρόχους.
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E A SY LIGHT

26m
ST

SELF TESTING IP40
M

MAINTAINED

DALI φωτιστικό ασφαλείας, αυτοελεγχόμενο, 

συνεχούς / μη συνεχούς  λειτουργίας.

Διαστάσεις σε mm

353

1
4
3

57

Άνοιγμα που απαιτείται στην ψευδοροφή 340 x 124mm

356

1
4
0

GR-370/LL/DALI αυτονομία 1-3-8h

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)

A-3018

SP-1116/RLDUB

Εξαρτήματα κατόπιν παραγγελίας

8
0
7
1
1
4
0
0
0

A-3018SP-1116/RLDUB

Η οικογένεια Easy Light αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των 

συστημάτων φωτισμού ασφαλείας της Olympia Electronics. 

Πρόκειται για φωτιστικά κλασικής σχεδίασης και χαμηλού 

κόστους, με πολλαπλές εκδόσεις που τα καθιστούν ικανά να 

ανταπεξέλθουν στις προδιαγραφές φωτισμού ασφαλείας και 

σήμανσης διαφόρων εγκαταστάσεων, όπως νοσοκομεία, 

ξενοδοχειακές μονάδες και εκπαιδευτήρια. 

Τα φωτιστικά της οικογένειας Easy Light μπορούν να 

τοποθετηθούν χωνευτά σε ψευδοροφές μέσω του 

εξαρτήματος Α-3018 ενώ μπορούν να μετατραπούν σε 

φωτιστικά σήμανσης οροφής διπλής όψης με τη χρήση των 

πινακίδων της σειράς SP-116/RLDUB.

1-3-8h

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΕ ΤΟΙΧΟ/ΟΡΟΦΗ

ΧΩΝΕΥΤΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΣΕ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ

Πικτογραφήματα μονής όψης

S-31101/LO

S-31101/RO 

S-31101/DO

S-31101/UO 

Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη αριστερά 

Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη δεξιά

Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη κάτω

Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη επάνω

O LY MPUS

DALI φωτιστικά ασφαλείας, αυτοελεγχόμενα, 

συνεχούς / μη συνεχούς  λειτουργίας.

Διαστάσεις σε mm Άνοιγμα που απαιτείται στην ψευδοροφή 225 x 130mm

276

1
5
0

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

OLY-1004/DALI

OLY-1004/WP/DALI 

OLY-1004/LF/WP/DALI

αυτονομία 1-3-8h

αυτονομία 1-3-8h

αυτονομία 1-3-8h

Εξαρτήματα κατόπιν παραγγελίας

H σειρά Olympus αποτελεί την πρόταση της Olympia Electronics 

για μια οικογένεια φωτιστικών ασφαλείας ικανή να καλύψει 

πολλαπλές ανάγκες με χαμηλό κόστος και σύγχρονη αισθητική. 

Τα φωτιστικά της οικογένειας Olympus είναι σχεδιασμένα για να 

καλύπτουν τις προδιαγραφές φωτισμού ασφαλείας και όδευσης 

σε μικρές και μεσαίες εγκαταστάσεις, ενώ το χαμηλό προφίλ και 

η δυνατότητα χωνευτής τοποθέτησης σε ψευδοροφή τα 

καθιστούν κατάλληλα για εγκατάσταση σε ξενοδοχειακές 

μονάδες. 

Τα φωτιστικά της οικογένειας Olympus μπορούν να 

μετατραπούν σε φωτιστικά σήμανσης οροφής διπλής όψης με 

τη χρήση των πινακίδων της σειράς SP-1100/RLDUB.

Πικτογραφήματα μονής όψης

SW-110X/LO

SW-110X/RO

SW-110X/DRO

SW-110X/UO

Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη αριστερά 

Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη δεξιά

Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη κάτω

Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη επάνω

25m
ST

SELF TESTING IP42
M

MAINTAINED

1-3-8h

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΕ ΤΟΙΧΟ

IP65
NM

NON
MAINTAINED

270

1
4
7

48

LIGHT

LiFEPO4

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΕ ΟΡΟΦΗ

A-3018SP-1100/RLDUB
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LI N E A R
LIGHT

ST
SELF TESTING IP54

M
MAINTAINED

DALI φωτιστικό ασφαλείας, αυτοελεγχόμενο, 

συνεχούς / μη συνεχούς  λειτουργίας.

1-3-8h

KLIN-20/ST/DALI αυτονομία 1-3-8h

Διαστάσεις σε mm

Η αξιοπιστία και η κομψότητα ήταν τα κύρια ζητήματα για την 

ανάπτυξη της νέας σειράς LINEAR LIGHT. Το μοντέρνο, 

γραμμικό και μινιμαλιστικό στυλ καθιστούν τα φωτιστικά της 

σειράς ιδανικά για κάθε αρχιτεκτονικό έργο. Η υψηλή ποιότητα 

εγγυάται την τέλεια αξιοπιστία.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΕ ΤΟΙΧΟ/ΟΡΟΦΗ

SKY LI NE

Διαστάσεις σε mmΠικτογραφήματα μονής όψης για SLL-501 & SLL-503

SW-100x/RO/SS 

SW-100x/LO/SS 

SW-100x/DRO/SS 

SW-100x/URO/SS  

Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη αριστερά 

Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη δεξιά 

Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη κάτω 

Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη επάνω 

LIGHT

260

6
0

35

Διαθέσιμο

σε ανθρακί 

χρώμα

A-2130
A-2131
A-2132

A-2133 A-2136

A-2130

A-2131

A-2132

A-2133

A-2136

A-2520/PL/ST

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)

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

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

A-2520/PL/ST 322

1
6
2

58

Τα φωτιστικά ασφαλείας Skyline συνδυάζουν τον μινιμαλιστικό 

σχεδιασμό με την υψηλή φωτεινότητα και ευχρηστία, ενώ η 

ποικιλία εκδόσεων καλύπτει κάθε πιθανή εφαρμογή.

Συγκεκριμένα, η οικογένεια Skyline είναι σχεδιασμένη για την 

παροχή φωτισμού ασφαλείας και σήμανσης σε κτιριακές 

εγκαταστάσεις με υψηλές οροφές και μεγάλες διαστάσεις όπως 

είναι τα εμπορικά κέντρα ή αεροδρόμια ενώ η ύπαρξη έκδοσης 

αυξημένης στεγανότητας (IP65) καθιστά το φωτιστικό ικανό να 

χρησιμοποιηθεί σε κέντρα διαλογής, αποθήκες ή εργοστασιακές 

εγκαταστάσεις.

Η οικογένεια φωτιστικών Skyline έρχεται σε τέσσερις βασικές 

εκδόσεις, οι οποίες μπορούν να διατεθούν με  βαθμό 

στεγανότητας IP40 ή IP65, για περιβάλλοντα με αυξημένους 

ρύπους, καθώς και αυτονομία 1,5 ή 3 ωρών.

A-1000

SP-1000/RLDUB

Βάση χωνευτής 
τοποθέτησης για SKY LINE

Πινακίδα σήμανσης PVC 
6mm με όλες τις 
κατευθύνσεις

Εξαρτήματα κατόπιν παραγγελίας

SLL-1003/WP/DALI

SLL-501/WP/DALI

SLL-503/WP/DALI

αυτονομία 3h

αυτονομία 1.5h

αυτονομία 3h

DALI στεγανά φωτιστικά ασφαλείας, 

αυτοελεγχόμενα, συνεχούς / μη 

συνεχούς  λειτουργίας.

30m
ST

SELF TESTING

M
MAINTAINED

1,5h

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΕ ΤΟΙΧΟ

IP65
NM

NON
MAINTAINED

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΕ ΟΡΟΦΗ

3h

SP-1000/RLDUB Α-1000

Εξαρτήματα κατόπιν παραγγελίας
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TE TRAGO N O
LIGHT

ST
SELF TESTING IP42

1,5h

M
MAINTAINED

DALI φωτιστικά ασφαλείας οροφής, αυτοελεγχόμενα, 

συνεχούς / μη συνεχούς  λειτουργίας (GR-46x), και μη 

συνεχούς λειτουργίας (GR-49x).

3h

GR-460/DALI 

GR-461/WP/DALI

GR-492/DALI

GR-493/DALI 

αυτονομία 1.5h, IP42, φακός για διαδρόμους διαφυγής

αυτονομία 1.5h, IP65, φακός για ανοιχτές περιοχές

αυτονομία 3h, IP42, φακός για διαδρόμους διαφυγής

αυτονομία 3h, IP42, φακός για ανοιχτές περιοχές

Διαστάσεις σε mm Άνοιγμα που απαιτείται στην ψευδοροφή 145 x 145mm

Tα φωτιστικά ασφαλείας της οικογένειας Tetragono Light της 

Olympia Electronics είναι κατασκευασμένα για να παρέχουν 

φωτισμό ασφαλείας με φακούς κατάλληλα σχεδιασμένους είτε 

για χρήση σε  ανοιχτές περιοχές είτε σε διαδρόμους διαφυγής.

Η σειρά GR-4XX μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τις 

απαιτήσεις φωτισμού ασφαλείας σε αθλητικές ή βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις, παρέχοντας εύχρηστη δυνατότητα 

καλωδίωσης στον εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο.

GR-4XX: σχεδιασμένα για τοποθέτηση κάτω από σχάρες 

καλωδίων και χρήση σε βιομηχανικούς χώρους ή χώρους 

πάρκινγκ. 

ΧΩΝΕΥΤΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΣΕ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ

SPOT
DALI φωτιστικά ασφαλείας οροφής, 

αυτοελεγχόμενα, μη συνεχούς  λειτουργίας.

Τα φωτιστικά ασφαλείας της οικογένειας Spot Light της Olympia 

Electronics είναι μελετημένα για να παρέχουν φωτισμό 

ασφαλείας με φακούς κατάλληλα σχεδιασμένους είτε για χρήση 

σε ανοιχτές περιοχές είτε σε διαδρόμους διαφυγής.

Η σειρά GR- 2XX της οικογένειας φωτιστικών Spot Light βρίσκει 

εφαρμογή σε εγκαταστάσεις που απαιτείται διακριτική παρουσία 

των φωτιστικών ασφαλείας όπως ξενοδοχειακές μονάδες και 

πολυώροφες πολυκατοικίες. 

ST
SELF TESTING

1,5h

IP40
NM

NON
MAINTAINED

LIGHT

3h

158

1
5
8

60,4

IP65
NM

NON
MAINTAINED

Φακός

για ανοιχτές περιοχές

Φακός

για διαδρόμους διαφυγής

GR-290/M/DALI 

GR-291/M/DALI

GR-292/M/DALI 

αυτονομία 1.5h, IP40, φακός για διαδρόμους διαφυγής

αυτονομία 1.5h, IP40, φακός για ανοιχτές περιοχές

αυτονομία 3h, IP40, φακός για διαδρόμους διαφυγής

GR-292/M/HL/DALI

GR-293/M/DALI

GR-293/M/HL/DALI

αυτονομία 3h, IP20, φακός για διαδρόμους διαφυγής

3h, IP40, φακός για ανοιχτές περιοχές

3h, IP20, φακός για ανοιχτές περιοχές

IP20

ΧΩΝΕΥΤΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΣΕ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ

Διαστάσεις σε mm

Άνοιγμα που απαιτείται 
στην ψευδοροφή
110 x 110mm

125 65

FAULT

LAMP

CHARGE TEST

 BATT.

Φ
α

κ
ό

ς
 γ

ια
 

δ
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δ
ρ
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δ
ια

φ
υ

γ
ή

ς

FAULT

LAMP

CHARGE TEST

 BATT.
Φ

α
κ

ό
ς

 γ
ια

 
α

ν
ο

ιχ
τέ

ς
 

π
ερ

ιο
χ
ές

1-3-8h

GR-796/ST/DUO/DALI

αυτονομία 1.5-3-8h, IP40, εναλλασσόμενοι φακοί

GR-795/ST/DUO/DALI

αυτονομία 1.5-3-8h, IP40, εναλλασσόμενοι φακοί

Διαθέσιμα
 και σε ανθρακί 

χρώμα

Χωνευτή τοποθέτηση

Τρόποι τοποθέτησης

Χ
ω

ν
ευ

τή
ς

το
π

ο
θ

έτ
η

σ
η

ς 121mm

Ε
ξ
ω

τε
ρ
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ή

ς
το

π
ο

θ
έτ

η
σ

η
ς

110

1
1

0

40

Χ
ω

ν
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π

ο
θ
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σ
η

ς

130

1
1

8

30
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ξ
ω
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ρ
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ή

ς
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π
ο

θ
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η
σ

η
ς

6.3

Φακός
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W E ATH E R
LIGHT

22m

ST
SELF TESTING IP65

M
MAINTAINED

DALI στεγανό φωτιστικό ασφαλείας, 

αυτοελεγχόμενο, συνεχούς / μη συνεχούς  

λειτουργίας, χαμηλής φωτεινότητας.

1-3-8h

GR-1950/LL/DALI αυτονομία 1-3-8h

Διαστάσεις σε mm

Τα φωτιστικά της οικογένειας Weather Light αποτελούν την 

πρόταση της Olympia Electronics για παροχή φωτισμού 

ασφαλείας και σήμανσης σε εγκαταστάσεις επιβαρυμένων 

περιβαλλοντικών συνθηκών. Σχεδιασμένα για χρήση σε 

βιομηχανικές εφαρμογές και εργοστασιακές ή εμπορικές 

εγκαταστάσεις καθώς και σε εξωτερικό χώρο, τα φωτιστικά της 

οικογένειας Weather Light παρέχουν αυξημένη προστασία 

από κρούση και εισροή ξένων σωμάτων/νερού μέσω της 

σχεδίασης τους με βαθμούς προστασίας ΙΚ08 και IP65. 

Επιπλέον, υπάρχει έκδοση η οποία διαθέτει υπερπυκνωτές αντί 

για συμβατικές μπαταρίες η οποία είναι κατάλληλη για χρήση 

σε περιβάλλοντα με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες ή αυξημένες 

ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΕ ΤΟΙΧΟ

Πικτογραφήματα μονής όψης

S-19100/RLDO

S-1938/UO 

Σετ πικτογραφημάτων μονής όψης, ISO

ένδειξη αριστερά, δεξιά, κάτω

Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη επάνω

PO W E R

DALI φωτιστικά ασφαλείας, αυτοελεγχόμενα, 

μη συνεχούς  λειτουργίας.

Τα φωτιστικά ασφαλείας της οικογένειας Power Light είναι 

σχεδιασμένα με δύο ανεξάρτητα μετακινούμενους φακούς με led 

υψηλής ισχύος, ώστε να προσαρμόζονται βέλτιστα στην 

γεωμετρία του εκάστοτε χώρου. Χαρακτηρίζονται από στιβαρή 

σχεδίαση, με βαθμό αντοχής σε κρούση ΙΚ10 ενώ για χώρους με 

επιβαρυμένες περιβαλλοντικές συνθήκες διατίθενται σε εκδόσεις 

με αυξημένο βαθμό στεγανότητας IP65 ενώ είναι διαθέσιμα Με 

1,5 ή 3 ώρες αυτονομία.

Τα φωτιστικά ασφαλείας της οικογένειας Power Light είναι 

κατάλληλα για μεγάλους ανοιχτούς χώρους με ψηλές οροφές 

όπως μεγάλες αποθήκες και κέντρα διαλογής, αθλητικές 

εγκαταστάσεις, χώροι στάθμευσης και χώροι παραγωγής 

βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

ST
SELF TESTING IP42

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΕ ΤΟΙΧΟ

IP65
NM

NON
MAINTAINED

LIGHT

310

1
1
0

61,5

Α-9100/ST Πλαστικό τρίγωνο μετατροπής του 
φωτιστικού σε διπλή όψης για 
αυτοελεγχόμενο φωτιστικό

Μαγνητική κάρτα ελέγχου

Εξαρτήματα κατόπιν παραγγελίας

A-9100/ST A-1900

Α-1900

GRL-37/90/WP/DALI

GRL-37/180/WP/DALI 

GRL-37/180/DALI 

1,5h 3h

Διαστάσεις σε mm

3
5
0

307 100

GRL-29/DALI

GRL-29/WP/DALI

αυτονομία 1.5h

αυτονομία 3h

αυτονομία 3h

αυτονομία 3h

αυτονομία 3h

IP42IP65
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15m

ST
SELF TESTING IP54

M
MAINTAINED

DALI φωτιστικό ασφαλείας, αυτοελεγχόμενο, 

συνεχούς / μη συνεχούς  λειτουργίας.

1-3-8h

Διαστάσεις σε mm

Τα φωτιστικά ασφαλείας Bau Light είναι εμπνευσμένα από τις 

αρχές της σχολής Bauhaus, βασισμένα σε γεωμετρικές 

φόρμες και με έμφαση στην χρηστικότητα και στην απλότητα.

Η σειρά φωτιστικών Bau Light βρίσκει εφαρμογή σε αστικές 

εγκαταστάσεις, όπως πολυκατοικίες και συγκροτήματα 

κατοικιών ενώ η έκδοση υψηλού προφίλ είναι κατάλληλη για 

φωτισμό όδευσης σε εγκαταστάσεις με χαμηλό ύψος, όπως 

χώρους πάρκινγκ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΕ ΤΟΙΧΟ/ΟΡΟΦΗ

Πικτογραφήματα μονής όψης

3 D
DALI φωτιστικό ασφαλείας σήμανσης, 

αυτοελεγχόμενο, συνεχούς / μη συνεχούς  

λειτουργίας.

Διαστάσεις σε mm

GR-415/1PL/DALI Τα 3D Light φωτιστικά ασφαλείας σήμανσης κατασκευάζονται 

σε τετράγωνο σχήμα και υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης της 

σήμανσης σε τρεις ή τέσσερις πλευρές του φωτιστικού.

Είναι κατάλληλα για εσωτερικούς χώρους, αυτοελεγχόμενα, 

συνεχούς/μη συνεχούς λειτουργίας, με αυτονομία 1,3 ή 8 ώρες 

και 50m απόσταση θέασης.  

Κάθε φωτιστικό πρέπει να συνδέεται μόνιμα με την τάση 

τροφοδοσίας. Κατά την κανονική λειτουργία του φορτίζεται η 

μπαταρία και ανάβουν τα LED φωτισμού.

Σε κάθε διακοπή της τάσης τροφοδοσίας το φωτιστικό τίθεται 

αυτόματα σε εφεδρική λειτουργία, ανάβοντας τα LED φωτισμού 

από την μπαταρία του. Όταν επανέλθει η τάση τροφοδοσίας 

επιστρέφει στην κανονική λειτουργία του.

Πικτογραφήματα μονής όψης

PL-4xx/LΟ

PL-4xx/RΟ

PL-4xx/DRΟ

PL-4xx/URΟ

Πικτογράφημα σήμανσης, ISO - ένδειξη αριστερά 

Πικτογράφημα σήμανσης, ISO - ένδειξη δεξιά

Πικτογράφημα σήμανσης, ISO - ένδειξη δεξιά κάτω

Πικτογράφημα σήμανσης, ISO - ένδειξη δεξιά επάνω

Πικτογράφημα σήμανσης

50m

ST
SELF TESTING IP40

M
MAINTAINED

1-3-8h

LIGHT

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΕ ΟΡΟΦΗ

BAU LIGHT

358 88

1
2
5

S-73600/LΟ

S-73600/RΟ

S-73600/DΟ

S-73601/LΟ

S-73601/RΟ

S-73601/DΟ

Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη αριστερά

Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη δεξιά

Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη κάτω

Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη αριστερά

Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη δεξιά

Πικτογράφημα μονής όψης, ISO - ένδειξη κάτω

GR-750/ST/HP/LL/DALI 

HP: Υψηλό προφίλ / opal κρύσταλλος

LL: Χαμηλής φωτεινότητας

NM
NON

MAINTAINED

3
2
0

310

PL-4xx/Ο

Εύκολη τοποθέτηση πικτογραφήματος

αυτονομία 1-3-8h αυτονομία 1-3-8h

SW-4xx/DLO

SW-4xx/ULO

Πικτογράφημα σήμανσης, ISO - ένδειξη αριστερά κάτω

Πικτογράφημα σήμανσης, ISO - ένδειξη αριστερά επάνω
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A-3018 Ελατήρια για χωνευτή τοποθέτηση 
σε ψευδοροφή

LO UN GE
LIGHT

16m

ST
SELF TESTING IP30

M
MAINTAINED

DALI φωτιστικά ασφαλείας, 

αυτοελεγχόμενα, συνεχούς / μη συνεχούς  

λειτουργίας.

3h

SLD-28/DZ/M2/DALI

SLD-28/DZ/M/DALI

SLD-34/SP/M/DALI

SLD-34/DZ/M/DALI

αυτονομία 3h

Εξαρτήματα κατόπιν παραγγελίας

Διαστάσεις σε mm Άνοιγμα που απαιτείται στην ψευδοροφή 280 x 50mm

Τα φωτιστικά ασφαλείας σήμανσης της οικογένειας Lounge 

Light είναι κομψά, διακριτικά και κατάλληλα για εσωτερικούς 

χώρους. Eίναι σχεδιασμένα για να καλύψουν μεγάλες 

αποστάσεις θέασης (16m, 30m, 38m) και διατίθονται σε 3 

διαφορετικά μεγέθη.

Οι πινακίδες σήμανσης της σειράς Lounge Light είναι διπλής 

όψης και τα πικτογραφήματα τοποθετούνται με εξαιρετική 

ευκολία. Μπορούν να τοποθετηθούν χωνευτά ή κρεμαστά 

στην οροφή καθώς και παράλληλα στον τοίχο. Σε περίπτωση 

διακοπής της τροφοδοσίας του ρεύματος τα συγκεκριμένα 

φωτιστικά ασφαλείας έχουν 3 ώρες αυτονομία.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΕ ΤΟΙΧΟ/ΟΡΟΦΗ

ΧΩΝΕΥΤΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΣΕ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ

Πικτογραφήματα μονής όψης

E C O
DALI φωτιστικά ασφαλείας σήμανσης, 

αυτοελεγχόμενα, συνεχούς / μη συνεχούς  

λειτουργίας.

KLD-22/ST/DALI

KLD-30/ST/DALI

KLR-20/ST/DALI

Τα φωτιστικά ασφαλείας της σειράς KLD & KLR είναι μοντέρνα 

φωτιστικά με ένα γραμμικό στυλ και με μία ευέλικτη βάση η οποία 

τα καθιστά ικανά να τοποθετηθούν με μεγάλη ευκολία σε 

τοίχους και οροφές. 

Τα φωτιστικά της σειράς αυτής είναι συνεχούς/μη συνεχούς 

λειτουργίας αυτοελεγχόμενα και μη, με διαφορετικές αποστάσεις 

θέασης. Διαθέτουν ρύθμιση της αυτονομίας μέσω διακοπτών με 

δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 1, 3 ή 8 ώρες.

30m
ST

SELF TESTING IP54
M

MAINTAINED

1-3-8h

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΕ ΤΟΙΧΟ

LIGHT

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΕ ΟΡΟΦΗ

SLD-34/SP/M/LF/DALI 

SLD-44/SP/M/DALI

30m 38m

440
340 
280

2
4

0
1

9
0

1
2

0 1
8

5

3
0

5
2

5
5

65

34289

SL
D

-2
8

/S
P

SL
D

-3
4

/S
P

SL
D

-4
4

/S
P

440
340 
280

289

1
9

0
2

4
0

1
2

0

SLD/DZ

SL
D

-2
8

/D
Z

SL
D

-3
4

/D
Z

SL
D

-4
4

/D
Z

SLD/SP

Μεμβράνη σήμανσης με ένδειξη αριστερά

Μεμβράνη σήμανσης με ένδειξη δεξιά

Μεμβράνη σήμανσης με ένδειξη κάτω αριστερά

Μεμβράνη σήμανσης με ένδειξη κάτω δεξιά

Μεμβράνη σήμανσης με ένδειξη επάνω αριστερά

Μεμβράνη σήμανσης με επάνω δεξιά

SW-28/L, SW-34/L, SW-44/L

SW-28/R, SW-34/R, SW-44/R

SW-28/DL, SW-34/DL, SW-44/DL

SW-28/DR, SW-34/DR, SW-44/DR

SW-28/UL, SW-34/UL, SW-44/UL

SW-28/UR, SW-34/UR, SW-44/UR

Εξαρτήματα κατόπιν παραγγελίας

A-2130
A-2131
A-2132 A-2133 A-2136

A-2130

A-2131

A-2132

A-2133

A-2136

A-2520/PL/ST

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)

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

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

Bάση για τοποθέτηση σε ψευδοροφή

A-2520/PL/ST

A-2520/PL

A-2520/PL

20m 22m

Διαστάσεις σε mm Άνοιγμα που απαιτείται στην ψευδοροφή 355 x 60mm

1
7

0

254

35KLR-20

1
8

5

240

35

1
7

0

310

35

239

1
3

6 2
1

6

KLD-22 KLD-30

Πικτογραφήματα μονής όψης

Μεμβράνη σήμανσης με ένδειξη αριστερά

Μεμβράνη σήμανσης με ένδειξη δεξιά

Μεμβράνη σήμανσης με ένδειξη κάτω αριστερά

Μεμβράνη σήμανσης με ένδειξη κάτω δεξιά

Μεμβράνη σήμανσης με ένδειξη επάνω αριστερά

Μεμβράνη σήμανσης με επάνω δεξιά

SW-22/L, SW-31/L, SW-20/L

SW-22/R, SW-31/R, SW-20/R

SW-22/DL, SW-31/DL, SW-20/DL

SW-22/DR, SW-31/DR, SW-20/DR

SW-22/UL, SW-31/UL, SW-20/UL

SW-22/UR, SW-31/UR, SW-20/UR

αυτονομία 1-3-8h

αυτονομία 1-3-8h

αυτονομία 1-3-8h

αυτονομία 3h

αυτονομία 3h

αυτονομία 3h

αυτονομία 3h

αυτονομία 3h
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