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Oświetlenie awaryjne Sirios LED
Sirios LED to rodzina opraw oświetlenia awaryjnego,
zaprojektowanych i wyposażonych w rozwiązania
techniczne i akcesoria dla wielu zastosowań, między
innymi do biur, restauracji, hoteli, szpitali oraz do
ogólnych zastosowań komercyjnych.
Asortyment wyposażenia obejmuje puszkę do
wbudowania w ścianie lub w suficie podwieszanym,
zestaw uszczelniający IP65, piktogram naklejany oraz
różne opcje rozsyłu światła.
Oświetlenie awaryjne Sirios LED jest odpowiednie do
zastosowań jako oświetlenie zapobiegające panice
oraz oznakowanie kierunku ewakuacji z zasięgiem
rozpoznawania do 30m.
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Źródło światła:

Akcesoria:

24 białe diody LED 1,5W

Zestaw do wbudowania w
ścianie lub suficie
Zestaw szybkiego montażu
Szyba z piktogramem
dwustronnym
Zestaw uszczelniajacy IP65

Materiały:
Podstawa i odbłyśnik z białego
poliwęglanu
Klosz z poliwęglanu
przezroczystego

Zastosowanie:
Tryb pracy:

Szkoły, uniwersytety, budynki
administracji publicznej,
budynki komercyjne i
przemysłowe

Awaryjny i sieciowy
(do wyboru przez użytkownika
Praca awaryjna od 1 do 3
godzin
Przycisk TEST wbudowany w
kloszu
Blokada pracy z
akumulatora
Dostępne modele z funkcją
Autotest oraz do zasilania
centralnego.

idealne do wszelkich
zastosowań

Puszka do wbudowania w
suficie podwieszanym lub w
ścianie
www.eaton.eu

Zestaw uszczelniający IP65 zapewnia
podwyższenie stopnia szczelności instalacji z
IP42 do IP65 i odporność na wilgoć
Oświetlenie awaryjne

Zasięg rozpoznawania znaku
30m. Piktogramy zgodne z normą PN‐
EN1838
Sirios LED
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Sirios LED ‐ specyfikacja techniczna oraz kody zamówień

Pozycja
otwarta (Λ)
sugerowane do
oświetlenia
powierzchni
otwartych i
podświetlenia
piktogramu

Pozycja
zamknięta
(II)

pozycja otwarta (Λ)

Podsumowanie

Zastosowanie
Pozycja
diody
pozycja zamknięta (II)

Otwarta (Λ)
Zamknięta (II)

sugerowane do
oświetlenia
dróg
ewakuacyjnych

Piktogram Pow. otwarta Droga ewak.

Najlepsza*
Najlepsza*
Dobre
Najlepsze*
Najlepsze**

Dobre DobraDobre

Dobra

Najlepsze***Najlepsza***
Dobra

*
Większa równomierność podświetlenia znaku
** Większy obszar oświetlenia,
*** Większy rozstaw opraw przy mniejszych wysokościach;
wieksza równomierność oświetlenia drogi
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Sirios LED ‐ specyfikacja techniczna oraz kody zamówień

Kod zamówienia Opis
O‐SLED
O‐SLED‐3H
O‐SLED‐AT
O‐SLED‐AT‐3H
O‐SLED‐MAINS
O‐SLED‐CG‐S

Sirios LED 2 h,
Sirios LED 3 h,
Sirios LED 1 h, funkcja Autotest
Sirios LED 3 h, funkcja Autotest
Sirios LED do centralnej baterii
Sirios LED do centralnej baterii

24 LED 1,5W
24 LED 1,5W
24 LED 1,5W
24 LED 1,5W
24 LED 1,5W
24 LED 1,5W

120Lm
120Lm
120Lm
120Lm
120Lm
120Lm

120'
180'
60'
180'

NiCd 1,7Ah / 4,8V
NiCd 1,7Ah / 4,8V
NiCd 1,2Ah / 4,8V
NiCd 2,2Ah / 4,8V

awaryjna/sieciowa
awaryjna/sieciowa
awaryjna/sieciowa
awaryjna/sieciowa
Zasilanie centralne
Zasilanie centralne

Wyposażenie
Kod zamówienia Opis

Zestaw do szybkiego
montażu

O‐S‐WB

Zestaw szybkiego montażu

O‐S‐RB
O‐S‐IP
O‐S‐PS
O‐S‐PSLR
O‐S‐PSD

Puszka do wbudowania
Zestaw uszczelniający IP65
Szyba pionowa bez znaku
Szyba pionowa strzałka w lewo/w prawo
Szyba pionowa strzałka w dół

168mm

O‐S‐WB

56mm

121mm

359mm

336mm

192mm

Sirios LED

59mm

171mm

361mm
384mm

159mm

Puszka do wbudowania

60mm

153mm

358mm

357mm

Zestaw uszczelniający IP65
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Dywizja produkktów elektrycznych firmy Eaton
n to globalny lide
er
szczycący się fachową
f
wiedzą
ą w dziedzinie dystrybucji
d
energ
gii i
zabezpieczenia
a obwodów, zab
bezpieczenia re
ezerwowych źró
ódeł
energii, sterow
wania i automatyyki, oświetlenia i ochrony, rozwiązań
strukturalnych i urządzeń pow
wiązanych z okablowaniem, rozwiązań
n
h warunków ora
az obsługi technicznej.
do trudnych i niebezpiecznych
Poprzez globalne rozwiązania
a Eaton rozwiązuje najtrudniejsze
p
zarząd
dzania energią elektryczną.
e
współczesne problemy
Eaton to firma zajmująca się zarządzaniem
z
e
energią,
która w 2013
a sprzedaż na po
oziomie 22 milia
ardów dolarów
roku osiągnęła
amerykańskich
h. Eaton dostarccza oszczędzają
ące energię rozwiązania,
które pomagają
ą klientom w skkutecznym zarzą
ądzaniu energią
ą
elektryczną, hyydrauliczną i me
echaniczną w sp
posób bardziej wydajny,
w
bezpieczny i zrrównoważony. Eaton
E
zatrudnia
a około 102.000
pracowników i prowadzi sprze
edaż do klientów
w w ponad 175 krajach.
k
W
Więcej
informac
cji można znaleźźć pod adresem www.eaton.eu
u
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Electrical Secttor EMEA
Route de la Lo
ongeraie, 7
1110 Morges, Szwajcaria
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02-146 Warszzawa
© Eaton 2014
wa
Wszelkie praw
zastrzeżone

oduktów, informacji zawartych
z
w tym dokkumencie
Zasttrzega się prawo wprrowadzania zmian pro
orazz cen; zastrzega się możliwość
m
wystąpienia omyłek i pominięćć. Wiążące są jedynie
e
potw
wierdzenia zamówień
ń oraz dokumentacja techniczna firmy Eatton. Zdjęcia i ilustraccje nie są
gwarrancją konkretnego układu
u
lub funkcjonallności. Wykorzystanie zdjęć w jakiejkolwiek formie
za uprzednią zgodą firmyy Eaton. Powyższe dotyczy
d
również znakków handlowych (w
oeller, Cutler-Hamme
er oraz CEAG). Mają zastosowanie warun
nki
szczzególności Eaton, Mo
wspó
ółpracy firmy Eaton podane
p
na witrynie in
nternetowej Eaton ora
az w potwierdzeniach
zamówień firmy Eaton.
Eaton
n jest zarejestrowany
ym
znakiiem handlowym. Wszzystkie
pozosstałe znaki handlowe
e są
własn
nością ich właścicieli.

macje o produktach i
Najnowsze inform
wsparcie można znaleźć
z
na portalach
społecznościowycch.

