100%

Scentralizowane systemy
zasilania awaryjnego

System o dowolnej wielkości przeznaczony do zasilania oświetlenia
awaryjnego, oparty na jednej stacji centralnej oraz maksymalnie
32 podstacjach.

System o ograniczonej mocy przeznaczony do zasilania oświetlenia
awaryjnego wewnątrz strefy pożarowej (w budynkach użyteczności
publicznej ze strefami pożarowymi <1600m2) lub w małych budynkach,
oparty na jednej kompaktowej stacji centralnej.

Komora z akumulatorami
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DECENTRAL AND CENTRAL SUPPLY S230 & S24

Dodatkowy rozdzielacz

INTERFACES
SICURO230 AND SICURO24
Remote monitoring and remote control:

Dodatkowe okablowanie



Częściowa integralność funkcjonalna



Sicuro Remote Panel for max. 96 S230-central stations and /
or S24-stations
Internal PC via intranet
(optional software Logica Visual required)



External PC via internet



Building management system via modbus

Brak komory z akumulatorami

DECENTRAL AND CENTRAL SUPPLY S230 & S24

Brak dodatkowego rozdzielacza
Brak dodatkowego okablowania
Brak integralności funkcjonalnej

Wspólny interfejs dla SICURO230 oraz SICURO24
TEST Test funkcjonalny (start)

ETHERNET

Tryb pracy (przełącz)

Powiadomienie
x Błędy
 Status



Testy

Powiadomienie
x Błędy
 Status



Testy

Powiadomienie
x Błędy
 Status



Testy

Powiadomienie
x Błędy
 Status



Testy

mini
KATALOG

RS485

TEST Test funkcjonalny (start)

ETHERNET

Tryb pracy (przełącz)

RS485

TEST Test funkcjonalny (start)

WEBSERVER

BUILDING
MANAGEMENT
SYSTEM

ETHERNET

MODBUS TCP
MODBUS RTU

Tryb pracy (przełącz)
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SICURO 230V
CENTRAL SUPPLY SICURO230

CENTRAL SUPPLY SICURO230
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17

BUILDING
MANAGEMENT
SYSTEM

WEBSERVER

16
11

12

12

11
9

9

9

10

10

10

15

14

7
5

13

6

6

5

5

5

5

5

8

1

4

2

3

230V AC i DC (wyłącznik 11kW)
230V AC
230V DC
24V DC (obciążenie)
24V DC (kontrola)
Magistrala RS485
Ethernet
Sterowanie i sygnalizacja

1 Stacja główna S230Z-S

7 Oprawy kierunkowe dynamiczne S24

13 Moduł sygnalizacyjno-przełączający (opcja) 3

2 Podstacja S230Z-U/S

8 Oprawy markerowe dynamiczne S24

14 Magistrala RS485 lub Ethernet dla Panelu Zdalnego Sicuro (opcja) 1 4

3 Podstacja S230Z-U/W

9 Oprawy oświetlenia podstawowego z modułem S230

15 Magistrala RS485 lub Ethernet dla komputera z oprogramowaniem Logica Visual 1 4

4 Podstacja S24Z-U

10 Oprawy oświetlenia podstawowego z modułem inwertera S230

16 Magistrala Ethernet dla Web Server 4

5 Oprawy kierunkowe S230

11 Moduł monitorujący zasilanie sieciowe (opcja) 1

17 Magistrala RS485 lub Ethernet dla Modbus RTU lub Modbus TCP 1 4

6 Oprawy awaryjne S230

12 Połączony moduł monitorujący zasilanie sieciowe / łączniki oświetleniowe (opcja) 2

1

Przewód: min. 2 x 2 x 0,8 mm

2

Przewód: min. 2 x 2 x 0,8 mm + 1 x 2 x 1,5 mm

3

Przewód: min. 6 x 2 x 0,8 mm

4

Przewód: min. CAT-5

Najważniejsze cechy systemu SICURO230:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 modele szaf głównych
6 modeli podstacji
wersje do montażu stojącego i naściennego
dostępne akumulatory o pojemności od 7Ah do 230Ah i mocy od 950W do 36kW (w trybie 1h)
dostępne karty w wersjach z 1, 2 i 4 obw. na nap. 230V (max. 32 opraw na 1 obwód, moc obwodu od 345W ÷ 1380W)
wspólna praca kart z adresacją automatyczną, ręczną i bez adresacji (monitoring obwodu)
możliwość podłączenia do 24 kart wewnętrznych i do 32 kart zewnętrznych
możliwość podłączenia do 32 podstacji
możliwość podłączenia do 96 zewnętrznych modułów LSSA
obsługa zewnętrznych modułów monitorujących oraz paneli zarządzających
obsługa dedykowanych opraw awaryjnych z modułem S230 oraz opraw podstawowych z modułem inwertera S230
zarządzanie lokalne oraz zdalne z poziomu dedykowanych paneli, oprogramowania, BMS i WEBSERWER
zasilanie i monitoring opraw poprzez wspólny przewód
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SICURO 24V
DECENTRAL SUPPLY SICURO24

DECENTRAL SUPPLY SICURO24

54

13

BUILDING
MANAGEMENT
SYSTEM

WEBSERVER

12
9

8

9

9
7

7

7

7

7

7

11

10

5
14

3

4

4

3

3

3

3

3

6

1
1
2

1

230V AC
24V DC (obciążenie)
24V DC (kontrola)
Magistrala RS485
Ethernet
Sterowanie i sygnalizacja

1 Stacja S24G

6 Oprawy markerowe dynamiczne S24

10 Magistrala RS485 lub Ethernet dla Panelu Zdalnego Sicuro (opcja) 1 4

2 Stacja S24G-Extreme

7 Oprawy oświetlenia podstawowego z modułem inwertera S24

11 Magistrala RS485 lub Ethernet dla komputera z oprogramowaniem Logica Visual 1 4

3 Oprawy kierunkowe S24

8 Moduł monitorujący zasilanie sieciowe (opcja) 1

12 Magistrala Ethernet dla Web Server

4 Oprawy awaryjne S24

9 Połączony moduł monitorujący zasilanie sieciowe / łączniki
oświetleniowe (opcja) 2

13 Magistrala RS485 lub Ethernet dla Modbus RTU lub Modbus TCP 1 4

5 Oprawy kierunkowe dynamiczne S24

4

14 Moduł sygnalizacyjno-przełączający (opcja) 3

Najważniejsze cechy systemu SICURO24:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 modeli szaf głównych w tym:

•

2 modele do pracy w temp. ot. -20stC +50st oraz 1 model w obudowie ognioodpornej 30min

montaż naścienny
dostępne akumulatory o pojemności od 12Ah do 56Ah i mocy od 147W do 288W (w trybie 1h)
dostępna 1 karta w wersji 4-obwodowej na nap. 24V (max. 20 opraw na 1 obwód)
praca karty w trybie automatycznej adresacji
maksymalna moc pojedynczego obwodu – 72W
możliwość podłączenia do 96 zewnętrznych modułów LSSA
obsługa zewnętrznych modułów monitorujących oraz paneli zarządzających
obsługa dedykowanych opraw awaryjnych z modułem S24 oraz opraw podstawowych z modułem inwertera S24
zarządzanie lokalne oraz zdalne z poziomu dedykowanych paneli, oprogramowania, BMS i WEBSERWER
zasilanie i monitoring opraw poprzez wspólny przewód

1

Przewód: min. 2 x 2 x 0,8 mm

2

Przewód: min. 2 x 2 x 0,8 mm + 1 x 2 x 1,5 mm

3

Przewód: min. 6 x 2 x 0,8 mm

4

Przewód: min. CAT-5
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Wspólne funkcje systemów
Sicuro230 i Sicuro24
Sterowanie i kontrola

100%

Wejście LSSA

• Sterowanie

• 1 (S230) lub 4 (S24) wejścia LSSA, programowalne, do przełączania

statyczne oświetleniem awaryjnym poprzez selektywne
sterowanie oprawami kierunkowymi i awaryjnymi w trybie sieciowym i
bateryjnym (załącz / wyłącz)
• Sterowanie dynamiczne oświetleniem awaryjnym poprzez: selektywne
sterowanie oprawami kierunkowymi i markerami w trybie sieciowym
i bateryjnym (włącz / wyłącz / zmiana kierunku drogi ewakuacyjnej /
zamknięcie drogi ewakuacyjnej), migotanie lub nie migotanie w tym
samym czasie (tylko dla S24)
• Selektywne przełączanie z trybu pracy sieciowej w tryb pracy bateryjnej
• Selektywne przełączanie z trybu pracy bateryjnej w tryb pracy sieciowej
• Selektywne ściemnianie (od 10% do 100%) w trybie pracy sieciowej
• Automatyczny test funkcji systemu S230 lub S24, opraw
oświetleniowych oraz akumulatorów
• Automatyczne przechowywanie wyników testów opraw awaryjnych
oraz błędów
• Automatyczny monitoring opraw oświetleniowych (S230 i S24)
lub monitoring obwodów (S230)
• Monitoring opraw poprzez:
• Zintegrowane moduły S230 lub S24 w oprawach awaryjnych
i kierunkowych
• Oddzielne moduły inwertera S230 i S24 w oprawach oświetlenia
wewnętrznego i zewnętrznego
• Oddzielne moduły S230 w oprawach oświetlenia wewnętrznego
i zewnętrznego
• Automatyczne adresowanie (S230 i S24) lub ręczne adresowanie
(S230)
• Programowalny tryb pracy sieciowej dla każdej oprawy (monitoring
opraw) i / lub dla każdego obwodu (monitoring obwodu)
• Tryb pracy „na jasno” lub „na ciemno”
• Przełączalny tryb pracy „na jasno” / „na ciemno”

opraw i / lub obwodów
• Sygnał sterujący: 230V AC

Wejścia i wyjścia sterujące

• Jedno wejście sterujące, fabrycznie zaprogramowane, do przełączania
(Wyjście kontrolne może być również wykorzystane jako wejście LSSA)
• Tryb sieciowy (włącz/wyłącz), sygnał przełączający: styk
bezpotencjałowy
• Sygnał sterujący: styk bezpotencjałowy
• Jedno wejście sterujące, programowalne, do przełączania
• Stanu operacyjnego (włącz / wyłącz)
• Testu funkcjonalnego / testu autonomicznego (włącz)
• Prace „na ciemno” (wyłącz)
• Głębokiego rozładowania (reset)
• LSSA (24V)
• Sygnał sterujący: styk bezpotencjałowy
• Trzy wejścia sterujące, fabrycznie zaprogramowane do sygnalizacji
• Stanu operacyjnego / Trybu bateryjnego
• Błędu zbiorowego
• Trzy wyjścia sterujące, programowalne, do sygnalizacji
• Statusu ładowania
• Statusu akumulatorów
• Statusu obwodu
• Statusu opraw
• Stanu operacyjnego
• Awarii zasilania sieciowego
• Trybu bateryjnego
• Działania testu
• Głębokiego rozładowania
• Chłodzenia
• Sygnał sterujący: styk bezpotencjałowy opraw i / lub obwodów
• Sygnał sterujący: 230V AC

Monitoring zasilania sieciowego

• Wewnętrzna kontrola zasilania systemu S230 i S24
• Wejście kontrolne do monitoringu zasilania oświetlenia podstawowego
za pomocą opcjonalnych modułów monitorujących zasilanie sieciowe
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OPRAWY PRACUJĄCE W SYSTEMACH S230 i S24
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Formula 65 LED AT Opticom
Oprawa oświetlenia awaryjnego LED

Oprawa oświetlenia awaryjnego o szerokich możliwościach
zastosowania. Wyposażona w nowatorski system zarządzania
optycznego OptiCom. Możliwość szybkiego dostosowania oprawy
do pracy w systemach Logica, Logica FM oraz DALI. Stopień
ochrony IP65 oraz trwała obudowa z poliwęglanu sprawiają, że
oprawa doskonale nadaje się do stosowania w trudnych
warunkach pracy. Oprawa wyposażona jest w wysokowydajny
system optyczny oraz uchwyt szybkiego montażu. Może być
montowana naściennie, nastropowo lub dostropowo. Dzięki
zastosowaniu tytanowych akumulatorów możliwość pracy w
skrajnych temperaturach: -20°C
÷ +50°C.
Bardzo
wysoka
REVERSO_emer_2019.06
- ver04
- DRUK_01
07.06.2019
sprawność - strumień w trybie awaryjnym dochodzi do 800lm.

FORMULA65 LED

10:11 Strona 96

CECHY PRODUKTU
LUNGALARGALUCE
RECESSED

CECHY PRODUKTU

moc znamionowa*
IP65 Ik0724 W

moc znamionowa* 8, 11, 24 W
tryb pracy na jasno (SA), na ciemno (SE)

OSPEDALE

Stopień ochrony IP65
Ochrona uderzeniowa IK07
czas autonomii 1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h
temp. pracy -20°C ÷ +50°C
montaż na ścianie, nastropowo, do
wbudowania
Obudowa biały poliwęglan RAL 9003
układ optyczny reflektor symetryczny, biały
Klosz przezroczysty poliwęglan

SMARTDRIVER

LED

H250/400 LED
moc znamionowa* 250, 400 W

* Podana wartość mocy ma na celu szybkie porównanie jakiej oprawie
świetlówkowej odpowiadają poszczególne oprawy diodowe.

Zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1,
EN 60598-2-22 , EN 62471
Akcesoria
w komplecie
(bezpieczeństwo fotobiologiczne)
Kod

Opis

19044

DłAWnICA
FOrMuLA 65
Zasilanie
93÷265 Vac - 50/60hz
ADAPTer 16/20 DO rureK InsTALACyjnyCh
KOMPLeT PIKTOGrAMóW

176÷250 Vdc

stopień ochrony IP66 z zaworem wentylacyjnym, IK09

temperatura pracy -20°C ÷ +40°C

Interfejsy
Kod

Opis

15036

MODuł LG

Oprawa
(Largaluce).
ucHWYT szYbkIEGO
mONTAżuwyposażona jest w jedną diodę o wysokiej
CECHY
PRODUKTU
optymalnego
w grafitowym radiatorze dla
zabudowaną
sprawności
REVERSO_emer_2019.06
- ver04 - DRUK_01
Ramka, z tłoczonego aluminium została zaprojektowana jako
Prostota, wszechstronność, elegancja
oraz wytrzymałość
- takie cele były postawione projektowi Indica LED. Wszystkie one
cienki profil. Ta
cecha szczególna, oprócz walorów estetycznych,
ciepła.
odprowadzenia
zostały osiągnięte z jednoczesnym zachowaniem wysokiej
nadaje oprawie
odpowiednią sztywność,
pozwalając na
moc znamionowa*
24 W
luminancji.
zastosowanie wspornika mocującego na wszystkich jej bokach.
CECHY PRODUKTU
Piktogram wykonany z poliwęglanu może być usunięty bez
± 10% 50Hz CEILING
LUNGALARGALUCE

montaż nastropowynależy
(przyzamawiać
pomocy oddzielnie
uchwytu
12659), zwieszany lub do koryta
LG
kablowego

B

niskiej
trybie
(SE)/świecenie
h250/400 LED to seria opraw nowej generacji,
która łączy w sobiewzalety
źródeł
światła LED z nowoczesnymi systemami optycznymi.
Źródła (PS)
LED w
o dużej
wersji LG i LGFM
intensywności
wydajności świetlnej wytwarzają oświetlenie o bezprecedensowej jakości
za pomocą
byćnawybierane
mogą
i mocy, dzięki czemu możliwa jest instalacja
opraw
wysokości ponad
12 metrów. Mikropryzmatyczne szkło klosza
oraz raster przeciwolśnieniowy
kombinacji zworek w
odpowiednich
ograniczają zjawisko olśnienia do minimum zapewniając wysoki komfort pracy.
Doskonałe parametry mechaniczne (IP66 orazoprawie
IK09) umożliwiają montaż opraw
L
w trudnych warunkach
zewnętrznych czy przemysłowych. W standardowy m
EN 60598-2-2,
EN 60598-1,
UNI 11222,
normami
zgodność
wyposażeniu znajduje
się zdławnica
wentylacyjna.
Możliwe
jest zasilanie
H
H1
przelotowe. Oprawy mogą posiadać trzy różne
rozsylu
EN 62471
CEIświatła:
60598-2-22,
ENcharakterystyki
wąską, szeroką oraz eliptyczną. W przeciwieństwie do tradycyjnych opraw
przemysłowych h250/400 LED wyróżniają się niewielkimi rozmiarami,
ochrony
Stopień dzięki
a w szczególności
głębokością,
czemuIP42
jest to idealne rozwiązanie dla hal
CECHY
PRODUKTU
wyposażonych w suwnice, dźwigi czy tam gdzie odbywa się praca wózków
za
być wybierany
3h - możetypowe
1h, 2h,
autonomii
widłowych. Oprawy sączas
odporne
na zakłócenia
magnetyczne
dla
środowisk przemysłowych (EN 61000-6-2). h250/400
LED
ze statecznikiem SD
kombinacji
odpowiednich
pomocą
znamionowa
1-2,1OptiCom.
W
są standardowomoc
wyposażone
w fotosensor
Ta inteligentna,
wersji LG i LGFM
wwoprawie
niewymagającą programowania technologia,zworek
pozwala na
pełni automatyczną
regulację strumienia oprawy,
w zależności
od ilości
dziennego
zasilanie
230Vac
± światła
10% 50Hz
moc *
• Wymiary (mm) •
Widoczność znaku (Vd)
docierającego
do powierzchni
roboczej
montaż boczny
W
L
b
H
H1
ściana
Rozwiązanie to pozwala temp.
osiągnąć
dodatkową
30%
oszczędność energii
÷ +40°C
0°C
pracy
tryb pracy
HT,
ciągła
(SA)/świecenie w
8
354
152
26
25praca
m
28 m
w
stosunku
do opraw
LED48.5
nieściemnianych.
11
354
152
48.5
26
25 m
28 m
Zastosowany statecznik SD pozwala równieź
na zintegrowanie
oprawy
trybie
intensywności
(PS).
24
354
152
48.5
26
m niskiej
m
do25wbudowania
montaż
z Systemem
Radiowego
Zarządzania
Oświetleniem
Beghelli,28
poprzez
wpięcie
Dla opraw Indica LED pracujących
do niego modułu komunikacji radiowej 15022.
RAL 9010FM
białym
kolorzeopraw
wLOGICA
poliwęglan
Obudowa
Dostępny jest również inwerter
LED, któryw
pozwala
na rozbudowę
systemie
oraz
LOGICA
o funkcję oświetlenia awaryjnego w przypadku zaniku (awarii) napięcia
zasilającego. W trybieukład
pracy optyczny
awaryjnej oprawy
emitują
powyżej
tryby
pracystrumień
SAsoczewki
oraz
PSPMMA
mogą być
przezroczyste
800lm.

Indica LED 20mIP42

Oprawa kierunkowa LED

H

Ik07

12 HOURS

należy zamawiać oddzielnie

Źródło światła LED

P

19040

ZesTAW DO ZABuDOWy

PaLestra

no
fLicKEr

kombinacji zworek w oprawie.

ip66 iK09

12 HOURS

zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,

INDICA 30M LED

H

Ik07

Montaż naścienny
przy użyciupoliwęglan
uchwytu
Obudowa
szybkiego montażu (lewa strona)

ACCIAIO EM EX LED

L

w kolorze białym RAL 9010

Beghelli-Polska Sp. z o.o.
H
UV
ul.Podmiejska 95, 44-207 Rybnik,Akcesoria
tel. +48 32 422 55 79850°c w komplecie
e-mail: biuro@beghelli.pl
www.beghelli.pl
Akcesoria
wybierane za pomocą odpowiednich
Opis

IP42

zasilanie 230Vac ± 10% 50Hz

OSPEDALE(SA)/tylko
UV
tryb pracy RECHARGE
HT, ciągły
awaryjny
(SE)/świecenie w trybie niskiej
intensywności (PS) dostępne również
w wersji Logica i Logica FM

Oprawy z serii AIndica LED
są oprawami
oświetlenia kierunkowego
EN 60598-2-22,
UNI 11222,
zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,
Montaż nastropowy przy użyciu uchwytu
szybkiego montażu
CEI EN 62471
o wysokiej stylistyce, pasujące
do każdego rodzaju pomieszczeń.
EN 60598-2-22, UNI EN 1838,
L
UNI 11222
Dzięki opatentowanemu
tylnego podświetlania
Stopień ochrony IP42 systemowi
piktogramu,czas
gwarantują
równomierny
rozkład
luminancji
na całej jego
Stopień ochrony zgodnie z oprawą, w której jest
autonomii
1h,
2h,
3h
w
wersji
LG
i
LGFM
mogą
C
G
powierzchni.
Uniwersalny
uchwyt
montażowy
pozwala
na
montaż
zamontowany
być wybierane za pomocą
(Ø foro)
odpowiednich
kombinacji
zworek w do montażu na
nastropowy, jak i zwieszany.
Można też
go wykorzystać
czas autonomii 1h, 2h, 3h wersja LG i LGFM
1600
B
oprawie
INWERTER
I AKUMULATOR
H Indica LED
lumen
ścianie jako oprawy dwustronnej.
Wszystkie
oprawy z serii
wybierane za pomocą
icE pacKprzełącznika
CECHY PRODUKTU
temp. pracy
0°C ÷ +40°C
posiadają piktogramy
naniesione
metodą sitodruku na poliwęglanowe
H
B
temp. pracy 0°C ÷ +40°C
płytki.
Charakteryzują
sięnastropowy,
dużą
montaż
naestetyką
ścianie,
na wykonania oraz są łatwe
moc znamionowa* 24W
moc
*
•one
Wymiary
(mm)
•
montaż za pomocą uchwytu na świetlówkach
W
b
c
G
H
szynoprzewodzie
Global
Trac
w montażu. A Opalizowany
ekranL typu
gwarantuje
bardzo wysoką
zasilanie T5
230Vac
10%wbudowana
50Hz
oraz +/T8 lub
do oprawy
(wersja
GT)
2)46
równomierność
(ponad
500 cd/m
24
120 iluminancji
28 80 ÷100
204
63
oświetlenia podstawowego na płytę

INDICA 20M LED

Cod. Ord.

moc znamionowa 2 W

tryb pracy HT, praca ciągła (SA)/praca awaryjna
(SE)/świecenie w trybie niskiej
intensywności (PS), w wersji LG i LGFMRECHARGE
mogą być wybierane za pomocą
odpowiednich kombinacji zworek
w oprawie
OSPEDALE
UV

850°c
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układ optyczny przezroczyste soczewki PMMA
Źródło światła LED

OSPEDALE

Kod

*Opis
Podana wartość ma na celu szybkie porównanie jakiej oprawie świetlówkowej

-

odpowiadają poszczególne oprawy diodowe.
oprawa
dwustronna
mocowana
na ścianie
sOCZeWKI
TyPu
LunGALuCe
sOCZeWKI TyPu LArGALuCe

Akcesoria
Kod

Opis

oprawa dwustronna mocowana na stropie

w komplecie

Niezależn
Łatwy mo
W zestawi
korytarzow
światła w
3 do 7m.
W zestawi
T5 i T8.
oświetleni
optymalne
diod LED

MODULO LED

zasilanie
230Vac
pomocy specjalistycznych
narzędzi.

IP

PLUG

Oprawa przemysłowa
tryb pracy HT, ciągła (SA)/tylko awaryjna

zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, UNI EN 1838,
UNI 11222, EN 62034

światła
CEChyŹródło
PRODUKTU

Wysokiej jakości oprawa oświetlenia awaryjnego, dostarczana
w komplecie z zestawem soczewek pozwalających kształtować
krzywą rozsyłu światła w zależności od potrzeb. Soczewki
dostarczanawykonane są z wysokotransparentnego PMMA. Dzięki nim można
oświetlenia
REVERSO_emer_2019.06
- ver04 - DRUK_01
07.06.2019 10:11 awaryjnego,
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jakości oprawa
Wysokiej
w komplecie z zestawem soczewek pozwalających kształtowaćotrzymać rozsył korytarzowy (Lungaluce), szerokokątny
(Largaluce) oraz asymetryczny (Diffusaluce) wykorzystywany przy
krzywą rozsyłu światła w zależności od potrzeb. Soczewkimontażu
na ścianie. Oprawa wyposażona jest w jedną diodę
wykonane są z wysokotransparentnego PMMA. Dzięki nim możnao wysokiej sprawności zabudowaną w grafitowym radiatorze dla
otrzymać rozsył korytarzowy (Lungaluce) oraz rozsył szerokokątnyoptymalnego odprowadzenia ciepła

zasilanieH230Vac ±UV10% 50Hz
h250/400 LED

zasilanie 230Vac ± 10% 50Hz

Oprawa

Oprawa awaryjna LED

Oprawa oświetlenia awaryjnego LED
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800
lumen

Mod

Lungalargaluce LED

Lungalargaluce LED

H

moc *
W
24

tryb pracy Praca ciągła (SA), praca awaryjna (SE)
montażową
Tryb spoczynkowy: z opcjonalnym
urządzeniem sterującym (kod 12101)
Obudowa poliwęglan
RAL9010, poliamid oraz
zgodność z normami aluminium
EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, EN 1838, UNI 11222,
układ optyczny wysokotransparentne soczewki z
ATEX 2014/34/UE
tworzywa
Klasyfikacja atEX II 3 G Ex nA II B T135, II 3 D Ex tD A22 T85
Źródło• Wymiary
światła(mm)
LED
•
L
b
Stopień
ochrony
IP66
137

137

H

32

Accia

Oprawa

Acciaio Em
zaawansow
przeznaczo
wprasowan
na uszkodz
czynniki che
LED znajd
o podwyż
w powietrz
Emergenza
oraz 22. BU
podzieloneg
światła. Klo
mikropryzm
Acciaio Em
bezpośredn
oprawa jes
elektromagn
klamry umo
(ściany, słu
akumulator
Oprawa do
na jej monta

