SMART + SAFE

SYSTEMY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 2019
EMERGENCY LIGHTING AND SAFETY POWER SUPPLY SYSTEMS 2019

MADE IN GERMANY

PIĘCIOKROTNIE CERTYFIKOWANE.
SPRAWDZONE W KAŻDYM CALU.
FIVE CERTIFICATIONS AWARDED. PROVEN A MILLION TIMES OVER.
Jakość i funkcjonalność naszych wyrobów stanowi priorytet firmy
dlatego wszystkie nasze oprawy awaryjne i ewakuacyjne oraz
zaawansowane systemy oświetlenia awaryjnego projektujemy i
produkujemy wyłącznie w Niemczech.

Design and functionality, ease-of-use and energy eﬃciency, reliability
and durability – products from RP-Technik meet a very wide range of
requirements. We therefore leave nothing to chance in development
and production. Our products are Made in Germany.

W naszym nowoczesnym, certyfikowanym przez jednostkę TÜV
laboratorium, wyposażonym w fotogoniometr i ciemnię powstają
innowacyjne produkty. Świadczymy również usługi zewnętrzne
w postaci testów opraw oświetleniowych dla Klientów, którzy nie
posiadają własnego laboratorium. Każdy produkt – niezależnie
od tego, czy służy do oświetlenia awaryjnego, czy dedykowany do
ogólnego użytku – poddawany jest surowej kontroli jakości, zanim
opuści nasz zakład produkcyjny. Przestrzeganie właściwych norm
jest dla nas oczywistością. Niezawodność i jakość mają absolutny
priorytet.

Our ultra-modern, TÜV-certified lighting laboratory with photo
goniometer and our darkroom are not only used to create innovative
products. We also test the photometric data here, which we then
make available to our customers in the form of light curves. Every
single product passes through a strict quality control before leaving
our facility. Compliance with the relevant standards is also a matter
of course for us.
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Poddany badaniu
typu
Bezpieczeństwo
Regularna kontrola
produkcji

CERTYFIKACJA

Nasz zakład produkcji systemów CB w Saalfeld jest również
poddawany surowym kontrolom jakości i otrzymał certyfikat TÜV
SÜD. Już w trakcie produkcji testujemy poszczególne składniki
każdego systemu zasilania. Gotowe i zaopatrzone w akumulatory
RPower® systemy przed opuszczeniem zakładu biorą udział w
24-godzinnych testach.
Latem 2017 r. RP-Technik uzyskała certyfikaty potwierdzające
zgodność z niżej wspomnianymi normami.
• Recertyfikacja ISO 9001: 2015 dla procesów firmy
• BS OHSAS 18001 dla Bezpieczeństwa Przemysłowego i Ochrony
Zdrowia
• ISO 14001: 2015 dla Systemu Zarządzania Środowiskowego
• ISO 50001: 2011 dla Zarządzania Energią
Szeroka gama produktów posiada certyfikaty ENEC zatwierdzone
przez TÜV Rheinland.
Poza samą techniką, także i wzornictwo
naszych produktów jest wyłącznie naszym
dziełem. Podczas projektowania i wdrażania
szkiców poświęcamy tak samo wiele uwagi
funkcjonalności i jakości, co nowoczesnej
formie, która będzie mogła stawić czoła
sezonowym modom. Dowód stanowią
liczne nagrody i wyróżnienia otrzymane za
wzornictwo. Na przykład oprawa kierunkowa OLED RP-Technik
w 2016 r. otrzymała prestiżowe nagrody German Design Award
i Reddot Design Award. Z kolei rodzina opraw A-Seria została
uhonorowana German Design Award 2018.
Bezpieczeństwo powinno być przyjazne dla środowiska – pod
tym kątem od lat modernizujemy nasze produkty. Projektując
nasze oprawy oświetlenia awaryjnego konsekwentnie stosujemy
energooszczędne technologie. A w produkcji materiały przyjazne
dla środowiska i nadające się do odzysku.

Our production facility in Saalfeld is also subject of strict quality
controls and is certified by TÜV SÜD. We test the individual components
of each power supply system during production. Equipped with
RPower® batteries, the finished systems are then subjected to a
24-hour endurance test at the facility before being released for delivery.
In summer 2017 RP-Technik was certified according to the herunder
mentioned norms.
• Recertification ISO 9001:2015 for company processes
• BS OHSAS 18001 for industrial safety and health protection
• ISO 14001:2015 for environmental management system
• ISO 50001:2011 for energy management
A wide range of products is Type approved for safety by TÜV Rheinland.
Besides the technology, we also design our products in-house. When
developing and implementing designs, our focus is on functionality,
quality, as well as a modern look that will survive short-lived trends.
Numerous design awards underline the fact
that we are on the right track. For example,
RP-Technik was presented with the German
Design Award and reddot design award in 2016
for the design of the OLED escape sign lights.
Our A-series lights also recently won the German
Design Award 2018.
Safety should not unnecessarily burden the environment. With this
conviction, we have been working for many years on continuously
improving the environmental friendliness of our products. When
developing our products we consistently employ energy-saving
technologies. Our production operations also use environmentally
friendly, recyclable materials.
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Polskie biuro handlowe firmy RP-Technik znajduje się w Krakowie
i oferuje sprzedaż i wsparcie techniczne na najwyższym poziomie
przez wysoko zmotywowany i profesjonalny zespół polskich inżynierów sprzedaży.
Nasze portfolio produktowe zawiera szerokie spektrum uniwersalnych i unikalnych opraw oświetlenia awaryjnego, które posiadają
świadectwa dopuszczenia do sprzedaży na terenie RP wydane
przez jednostkę CNBOP.
Innowacyjne systemy oświetlenia awaryjnego wytwarzane przez
RP-Technik zostały wielokrotnie docenione na polskim rynku i
otrzymały szereg nagród w trakcie oświetleniowych targów wystawienniczych.
I Nagroda za Najbardziej Innowacyjny Produkt Targów Światło 2018
za FLEXWAY - Dynamiczne Oświetlenie Awaryjne
I Nagroda Targów Światło 2018 w kategorii Oświetlenie Awaryjne za
rodzinę opraw oświetlenia awaryjnego KMU,KMB,KSU.
I Nagroda za Najbardziej Innowacyjny Produkt Targów Światło 2017
za oprawę oświetlenia awaryjnego OLED.
Wyróżnienie za Najbardziej Innowacyjny Produkt Targów Światło
2017 - Bezprzewodowy System Monitoringu Oświetlenia Awaryjnego Wireless Control.

Informacji o świadectwach dopuszczenia do sprzedaży na
terenie RP wydanych przez CNBOP dla produktów produkowanych przez RP-Technik udziela dział handlowy w Polsce – dane
kontaktowe na końcu katalogu.

4

Legenda / Legend

Właściwości
Features

Opcje
Options

Klasa ochronności I;
Konieczność podłączenia przewodu PE
Insulation class I;
PE conductor connection required

Siatka ochronna.
Ball protection available.

Klasa ochronności II;
Oprawa jest izolowana
Insulation class II;
Luminaire is insulated

Wpuszczana ramka montażowa
Recessed mounting frame available.

Oprawa z certyfikacją ENEC
ENEC certified luminaire

Dostępna skrzynka wpuszczana w beton
Recessed mounting frame available.

Oprawa posiada źródło światła LED.
Luminaire is available with LED Illuminant

Uchwyt montażowy.
Wall bracket available.

Rozpoznawalność piktogramu w metrach.
Recognition distance in meters.

Montaż z wykorzystaniem sztywnych zawiesi.
Mounting with design pendant fitting possible.

LED

Montaż z wykorzystaniem dwóch sztywnych
zawiesi w kolorze białym (2DW) lub srebrnym
(2PV).
Mounting with standard doubled pendant fitting
white (2DW) or silver (2PV) possible.
Montaż z wykorzystaniem zawiesia kablowego
(standardowa długość 0,5m).
Mounting with cord suspension (standard length
0.5m) possible.

Oprawa posiada uniwersalny montaż:
naścienny i sufitowy.
Luminaire may be mounted on wall or ceiling.
uniwersalny

w zestawie

Oprawa zawiera komplet piktogramów (lewo /
prawo / dół / góra).
A complete set of pictographs (left / right / down /
up) is included in the delivery.
Opcjonalnie, specjalne napięcie.
Optional operating with special voltage possible
upon request.
Dostępne pliki fotometryczne.
Light planning data available.

ML
TEST

SC
IP20

LAT

GWARANCJA
Obudowa, elektronika, LED, akumulator LiFePO4

Stopień ochrony
Protection class

5 lat gwarancji na elektronikę, źródła LED i
akumulator.
5 years of warranty on electronics, LEDs and battery
Produkt poddany badaniu typu

WL

Możliwość monitorowania oprawy przez System
Centralnej Baterii.
Luminaire may be monitored with central battery
systems.
Autonomiczna oprawa awaryjna z funkcją autotest.
Self-contained luminaire with integrated automated
self testing module – Self-Control.
Autonomiczna oprawa awaryjna z funkcją
monitorowania bezprzewodowego przez system
Wireless.
Luminaire is available with radio module for
connection to the Wireless Professional system.
Możliwość bezprzewodowej zmiany trybu pracy
oprawy awaryjnej dzięki systemowi Wireless
Professional.
Luminaire is switchable with the Wireless
Professional system.

Type approved product

Wskazówka: „Moc maks.” odnosi się do maksymalnego poboru
mocy oprawy (np. łącznie z ładowaniem akumulatora).
Note: „max. consumption“ refers to the maximum power consumption
(for example, including battery charge) of the luminaire.
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Oprawy uniwersalne
Universal luminaires
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KBU
DOE
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76
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Oprawy przemysłowe
Industrial luminaires

KC, 30m
KD, 22m
PF, 24m

112
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Systemy monitorowania
Monitoring systems

Wireless Professional

122
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AMW ............................................................................................... 32
AMWT ............................................................................................. 33
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AXE .................................................................................................. 41
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AXR .................................................................................................. 34
AXW ................................................................................................. 32
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CCIF ................................................................................................. 187
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DOE ................................................................................................. 108

EA .................................................................................................... 54
EE .................................................................................................... 48
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IL ...................................................................................................... 86
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KBU ................................................................................................. 82
KBU ................................................................................................. 102
KC .................................................................................................... 112
KD .................................................................................................... 116
KM ................................................................................................... 72
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KSC .................................................................................................. 78
KSU ................................................................................................. 76
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Moduł IO ......................................................................................... 186
Moduł WLAN ................................................................................... 189
MT500 ............................................................................................. 194
MU05 .............................................................................................. 193
MU05-Box ...................................................................................... 193
multiControl plus .......................................................................... 168
myControl plus .............................................................................. 152

NT24 ............................................................................................... 132

Obudowy akumulatorów / Battery cabinets ............................. 195
OLED ............................................................................................... 18

Panel PC ......................................................................................... 187
PC230 ............................................................................................. 187
PF .................................................................................................... 120
Podrozdzielnia ................................................................................ 182
Podstacje ........................................................................................ 180
Przemysłowy przełącznik Ethernet ............................................. 190

RSM ................................................................................................. 185

SAM24 ............................................................................................ 186

UH-1 ................................................................................................ 193
UW220 ............................................................................................ 192
UW500 ............................................................................................ 192

WAF ................................................................................................. 64
WEF ................................................................................................. 60
WER ................................................................................................. 62
Wireless Professional ................................................................... 122

ZAW ................................................................................................. 66
Zawiesie .......................................................................................... 126
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STOPIEŃ OCHRONY
STOPIEŃ OCHRONY WG PN-EN 60529
INTERNATIONAL PROTECTION CLASSES ACCORDING TO EN 60529

Kod IP
Code letters
International
Protection

Pierwsza cyfra
First index figure
Ochrona przed ciałami obcymi
foreign bodies protection

Druga cyfra
Second index figure
Ochrona przed wodą
water protection

IP

6

5

Stopień ochrony
Degree of protection

Cyfra

Cyfra

Stopień ochrony
Degree of protection

Bez ochrony

No protection against accidental contact, no protection
against solid foreign bodies

0

Bez ochrony

No protection against water

Ochrona przed dostępem
dłonią, ochrona przed ciałami
obcymi o średnicy Ø > 50 mm

Protection against contact with
any large area by hand and
against solid foreign bodies
with
Ø > 50 mm

1

Ochrona przed padającymi
kroplami wody

Protection against vertical
water drips

Ochrona przed dostępem
palcem, ochrona przed ciałami
obcymi o średnicy Ø > 12 mm

Protection against contact with
the fingers, protection against
solid foreign bodies with
Ø > 12 mm

2

Ochrona przed padającymi
kroplami wody ( przy
wychyleniu obudowy do 15°
od pionu)

Protection against water drips
(up to a 15° angle)

3

Ochrona przed dostępem
narzędziami, ochrona przed
ciałami obcymi o średnicy
Ø > 2,5 mm

Protection against tools, wires
or similar objects with Ø > 2,5
mm, protection against solid
foreign bodies with
Ø > 2,5 mm

3

Ochrona przed natryskiwaniem wodą pod dowolnym
kątem do 60° od pionu z
każdej strony

Protection against water drips
(up to a 60° angle)

4

Ochrona przed dostępem
drutów, ochrona przed ciałami
obcymi o średnicy Ø > 1 mm

As 3, however
Ø > 1 mm

4

Ochrona przed bryzgami wody Protection against splashed
z dowolnego kierunku
water from all directions

5

Ochrona przed pyłem

Full protection against contact,
protection against inerior
injurious dust deposits

5

Ochrona przed strugą wody
(12,5 l/min) laną na obudowę
z dowolnej strony

Protection against water (out
of a nozzle) from all directions

6

Ochrona pyłoszczelna

Total protection against
contact, protection against
penetration of dust

6

Ochrona przed silną strugą
wody (100 l/min) laną na
obudowę z dowolnej strony

Protection against temporary
flooding

7

Ochrona przed skutkami
krótkotrwałego zanurzenia
w wodzie

Protection against temporary
immersion

8

Ochrona przed skutkami
ciągłego zanurzenia w wodzie

Protection against water
pressure

0

1

2
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Jedna oprawa – wiele rozwiązań
ONE LUMINAIRE THAT FITS ALL NEEDS
Dawny sposób zamawiania /
Former order method

Nowa metoda zamawiania /
New order method

1x Oprawa
(luminaire)
1x Montaż do sufitu
(ceiling mounted)
togram dó
1x Piktogram
dół
(pictograp
(pictograph down)
Opraw
1xx Oprawa
(lum
(luminaire)
1x Uchwyt montażowy
(wall bracket)
1x Piktogram
Pik
lewo
(picto
(pictograph left)
1x Oprawa
(luminaire)
minaire)
1x Montażż do ściany
(wall mounted)
nted)
1x Piktogram prawo
wo
(pictograph right)

3x Oprawa, uniwersalny montaż, zestaw piktogramów w komplecie
(luminaire, universal mounting, incl. complete set of pictographs)

Nasze produkty cechuje profesjonalizm i funkcjonalność. Wiekszość
opraw posiada uniwersalny sposób montażu, wszystkie dostarczane są
z kompletem piktogramów. Dzięki temu oszczędza się czas i eliminuje
zbędne planowanie. Nie ma potrzeby zamawiania dodatkowych akcesoriów instalacyjnych lub piktogramów.

Our products feature the latest technology. Many of our luminaires can be
mounted universally and are delivered with a complete set of pictographs.
This saves you time and inconvenious planning. You just have to order the
needed number of luminaires - no extra orders for pictographs or mounting
equipment.

Korzyści dla logistyków

Benefits for planners

• jedno zamówienie produktu z wieloma możliwościami instalacji i
zestawem piktogramów

Korzyści dla dystrybutorów
• mniejsza powierzchnia magazynowania
• produktu na stoku magazynowym
• mniejsze koszta administracyjne

Korzyści dla instalatorów
• prosta i szybka instalacja

inclusive

Proszę zwrócić uwagę na symbole umieszczone na oprawach
oświetleniowych posiadających uniwersalny sposób montażu i/lub
komplet piktogramów w zestawie.

• only one order needed for all mounting types
and pictographs

Benefits for distributors
• less storage space required
• only one type in stock
• less administration costs

Benefits for installers
• flexible handling - even while mounting the device

inclusive
Pay attention to these symbols for luminaires which feature universal
mounting and / or are delivered with a complete set of pictographs.
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Piktogramy / Pictographs

01 MTU
Droga ewakuacyjna na
wprost
escape route straight

05 TLO *
Schody w lewo w górę
upstairs left

02 MTL
Droga ewakuacyjna
w lewo
escape route left

06 TLU *
Schody w lewo na dół
downstairs left

03 MTR
Droga ewakuacyjna
w prawo
escape route right

07 TRO *
Schody w prawo
w górę
upstairs right

15 MTO
Droga ewakuacyjna na
wprost
escape route straight
on

08 TRU *
Schody w prawo na
dół
downstairs right

09 EXIT *
Droga ewakuacyjna na
wprost
escape route straight on

10 EXITL *
Droga ewakuacyjna
w lewo
escape route left

11 EXITR *
Droga ewakuacyjna w prawo
escape route right

EXIT *
Napis możliwy
w dowolnym języku
labeling in all
languages possible

Piktogramy zgodne z EN 4844-2 T1+2 EN 7010, ISO 3864-1 i nowymi
przepisami BGV A8 oraz NFPA/LifeSafetyCode

Pictographs according to EN 4844-2 T1+2 EN 7010, ISO 3864-1 and new
BGV A8 as well as NFPA/LifeSafetyCode.

Jeżeli piktogramy są zamawiane osobno, należy podać typ oprawy.
Zgodnie z NFPA/LifeSafetyCode wysokość liter w przypadku
piktogramów EXIT musi wynosić co najmniej 155 mm.
Piktogramy specjalne są dostępne za dopłatą, ewentualnie należy
liczyć się z dłuższym czasem dostawy.

If you would like to order pictographs individually, please indicate the
luminaire type. According to NFPA/LifeSafetyCode, the letter height for
EXIT pictographs must be at least 155 mm.
Non-standard pictographs are available at additional charge, though
delivery times might be longer.

12

Gaśnica *
Sitodruk, druk cyfrowy lub
cięcie ploterowe
special pictograph, silk-screen
print or cutted foil

Defibrylator *
Sitodruk, druk cyfrowy lub
cięcie ploterowe
special pictograph, silk-screen
print or cutted foil

Sygnalizator pożarowy *
Sitodruk, druk cyfrowy lub
cięcie ploterowe
special pictograph, silk-screen
print or cutted foil

Pierwsza pomoc *
Sitodruk, druk cyfrowy lub
cięcie ploterowe
special pictograph, silk-screen
print or cutted foil

Wąż gaśniczy *
Sitodruk, druk cyfrowy lub
cięcie ploterowe
special pictograph, silk-screen
print or cutted foil

Punkt zbiórki *
Sitodruk, druk cyfrowy lub
cięcie ploterowe
special pictograph, silk-screen
print or cutted foil

Również jako zestaw do średniej wielkości opraw z dyfuzorem plexi.
Also available as a pictograph set for midsized edge luminaires

Dostępne również jako zestaw do oprawy KSC
Also available as a pictograph set for the KSC luminaire

Przykłady: Napisy specjalne na życzenie klienta *
Examples: special labeling based on customer preference *

Uwaga!
Praca lasera

Zasadniczo możliwy jest dowolny napis, również wielokolorowy.

Basically all kinds of labeling are possible, also multicolored.

Szablony od Klientów, które nie są dostępne w formacie wektorowym i wymagają dodatkowej
obróbki, obliczane są według nakładu pracy.

Please send object drawings in vector format, otherwise the postprocessing must be cleared by time.

Wykonanie na dyfuzorze plexi (standardowe), szkle lub szkle typu float-glass

* =

Piktogramy specjalne (opłata dodatkowa)
Special pictograph (additional price)

Material for use: acrylic glass (standard), glass and float-glass.
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Sposób zamawiania

Przypadki pokazane na poniższej stronie stanowią jedynie przykłady
zamówienia produktów. Nazwa katalogowa wyrobu tworzona jest na podstawie typu obudowy oraz sposobu montażu. Opcje kolorystyczne opraw
dostępne są na specjalne zamówienie.

Kod elektroniki w oprawie

Sposób zamawiania w zależności od montażu:
W
D

=
=

U
E
C
R

=
=
=
=

Instalacja do ściany
Instalacja do sufitu / Instalacja na wysięgniku
(Uchwyt montażowy zamawiany dodatkowo)
Uniwersalny ściana / sufit
Montaż wpuszczany
Montaż wpuszczany sufitowy
Montaż wpuszczany ścienny

Optyka
F
R
H
S

=
=
=
=

Soczewka do korytarzy
Soczewka antypaniczna
Soczewka do wysokich sufitów
Soczewka punktowa

001
003
013
018
023
028
033

Autonomiczna
Autonomiczna
Autonomiczna
Autonomiczna
Autonomiczna
Autonomiczna
Autonomiczna

LED LowPower, 1h
LED LowPower 3h
LED HighPower 3h
LED HighPower 8h (Lichtstromreduziert)
ERT (Podśw. dróg ew.) LED / 3h
ERT (Podśw. dróg ew.) LED / 8h
ERT (Podśw. dróg ew.) LED / 3h

009
019
029

Centralna Bateria
Centralna Bateria
Centralna Bateria

LED LowPower
LED HighPower
ERT (Podśw. dróg ew.) LED

Opcja monitorowania
ML
=
MLED monitoring / Monitoring oprawy
SC
=
Autotest
WL
=
Monitoring bezprzewodowy Wireless
Na numer zamówieniowy oprawy składa się typ obudowy, rodzaj elektroniki i opcja monitorowania. Numer zamówieniowy dla poszczególnej
oprawy można znaleźć w tabeli przedstawiającej typoszereg oprawy.

Uwaga! Oprawy przedstawione w niniejszym katalogu nie nadają się
do zastosowania w obiektach zawierających chlor (np. baseny) lub pomieszczeniach czyszczonych za pomocą środków chlorowanych lub
kwasowych (np. rzeźnie lub zakłady wytwarzające żywność).
W przypadku obiektów zawierających chlor należy użyć oprawy V2W w opcjonalnej wersji ze stali nierdzewnej V4A.

Kod zamówieniowy
KM
Typ
KM
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Montaż
Universal

U

013

Kod zamówieniowy

WL

Elektronika
Autonomiczna
LED HighPower 3h

IL
Opcja
Wireless
Professional

Typ
IL

E R 029 ML

Montaż Optyka
Elektronika
Wpuszczany Antypaniczna CB

Opcja
Monitoring
oprawy

Order Key
The cases shown on the following pages are empty casings, the order
numbers which are composed of the casing description and the method of
mounting. Colour options for the casings are available at additional cost.

Order key according to mounting technique
W
D

=
=

U
E
C
R

=
=
=
=

Lenses
F
=
R
=
H =
S
=

Light-fittings order key

Wall mounting
Ceiling/Outrigger mounting
(wall bracket must be ordered separately)
Universal mounting wall / ceiling
Recessed mounting
recessed ceiling mounting
recessed wall mounting

001
003
008
011
013
018
023
028

self-contained
self-contained
self-contained
self-contained
self-contained
self-contained
self-contained
self-contained

LED LowPower 1h
LED LowPower 3h
LED LowPower 8h
LED HighPower 1h
LED HighPower 3h
LED HighPower 8h
ERT (Escape Route Type) LED 1W / 3h
ERT (Escape Route Type) LED / 8h

focused lens for corridors
radiate lens
high bay lens
spot lens

009
019
029

central battery
central battery
central battery

LED LowPower
LED HighPower
ERT (Escape Route Type) LED 1-3W

Monitoring options
ML = MLED monitoring / luminaire monitoring
SC = Self-Control monitoring
WL = Wireless Professional monitoring
WB = Wireless Basic® monitoring
The order numbers of casings with light fittings are composed of the
order number of the case type, the order number of the chosen fitting
and if necessary the number of the monitoring module. The order numbers for the fittings can be found in the respective type tables.

Order number
KM
Type Mounting
KM
Universal

Order number

U 013 WL
Light fitting
Self-contained LED
HighPower 3h

Regard! The luminaires in this catalogue are not suitable for use
in buildings with air containing chlorine (such as indoor pools), or
in rooms that are cleaned with chlorinated or acid cleaners (for
example slaughter houses or other similar food establishments).
For buildings with air containing chlorine use our lamp V2W in the optional V4A stainless steel version.

IL E R 029 ML
Option
Wireless
Professional

Type Mounting Lense Light fitting
IL
Recessed
Radiate Central Battery
ERT LED

Option
luminaire
monitoring
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OPRAWY WZORNICZE
DESIGN LUMINAIRES
16

17

OLED

INNOWACYJNA OPRAWA EWAKUACYJNA
DESIGN EDGE LUMINAIRE
18

IP20
w zestawie

•

Tworzywo sztuczne, powlekane aluminium

•

Widoczność 22 m

•

Pełny zestaw piktogramów

•

IP20

•

Dioda organiczna OLED

•

Zwieszana, do montażu naściennego lub
naściennego wpuszczanego

•

-0 do +40°C

Nowoczesna, wielofunkcyjna oprawa ewakuacyjna do stosowania w prestiżowych
obiektach użyteczności publicznej. Źródłem
światła w oprawie jest organiczna dioda
LED zwana OLED, dzięki której uzyskujemy
100% jednolite podświetlenie piktogramu.
Powierzchnia obudowy pokryta jest warstwą aluminium, metodą stosowaną również w przemyśle samochodowym. Oprawa
zawiera pełen zestaw piktogramów, które
można dowolnie wymieniać bez użycia
narzędzi. Oświetlenie dróg ewakuacyjnych
awaryjne zgodne z EN 60598-1, EN 605982-22, EN 7010 oraz EN 1838.

•

Aluminium coated plastic

•

20m viewing distance

•

Complete set of pictographs

•

IP20

•

OLED Illuminant

•

Surface ceiling, recessed ceiling or
recessed wall mounted

•

0° to +40°C

20 m

Design luminaire for all purposes where elegance plays an important role. It uses as a
light source a full-area organic LED or OLED.
Thus a 100% homogeneous illumination of
the pictogram is achieved.
The housing surface is aluminized in a process
as it is already used in the automotive industry. The OLED gives you planning security with
variable use of pictographs which are changeable without tools on site. LED escape route
luminaire in accordance with EN 60598-1, EN
60598-2-22, EN 7010 and EN 1838.

OMCS009ML
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OLED

INNOWACYJNA OPRAWA EWAKUACYJNA
DESIGN EDGE LUMINAIRE

OMCD009ML

Wersja
Version

Kod zamówieniowy wg montażu
Order numbers acc. to mounting
Wpuszczana w suficie
Ceiling Recessed

Autonomia
Operating Time

Źródło światła
Illuminant

Wpuszczana w ścianie
Recessed Wall

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
OLED jednostronne
OMCS009ML
Single sided label
OLED dwustronne
OMCD009ML
Double sided label
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OMRS009ML

CB

4W

CB

6,3 W

IP20
w zestawie

20 m

Standardowa puszka instalacyjna
Standard Installation jack

Wymiary OLED montaż naścienny wpuszczany
Dimensions OLED recessed wall mounted

80

9,5

127

222

4

Wymiary OLED montaż sufitowy
Dimensions OLED ceiling mounted

UH1

16

38

Deckenausschnitt Durchmesser: 74mm
250

10

4

197 / 572

10

82

127

ø74 Deckenausschnitt

ø54

222
Pendel

40

82

Doppelpendel

Deckenabschluss

Do zabudowy w betonie polecamy puszki HaloX-0 + HaloX-40 firmy Kaiser.
For concrete installation, we recommend the recessed boxes HaloX-0 + HaloX-40 from Kaiser.
Akcesoria / Acessoires
OM1PA Wahadło teleskopowe 500mm /
OM1PA pendulum 500mm reduceable

Wszystkie wymiary w mm
All dimensions in mm
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ASMU

ALUMINIOWA OPRAWA EWAKUACYJNA
ALUMINIUM PROFILED EDGE LUMINAIRE
22

w zestawie

•

Aluminium profiled housing,
silver or white

•

22m viewing distance

•

Complete set of pictographs (ISO 7010)

IP40

•

IP40

•

Źródło światła LED

•

LED Illuminant

•

Uniwersalny montaż

•

Universal mounting

•

-5° do +40°C

•

-5° bis +40°C

•

Profil aluminiowy srebrny lub biały

•

Widoczność 22 m

•

kompletny zestaw piktogramów
(ISO 7010)

•

Innowacyjna aluminiowa oprawa LED z dyfuzorem plexi do uniwersalnego montażu
w wielofunkcyjnym korpusie (ściana/sufit).
Nadaje się do pracy w trybie awaryjno - sieciowym lub w trybie awaryjnym. Większą
funkcjonalność oprawy uzyskujemy dzięki
łatwym w instalacji piktogramom z możliwością ich zmiany bez użycia narzędzi. Do
każdej oprawy dołączony jest uniwersalny zestaw piktogramów (lewo, prawo, dół,
góra). Oznakowanie zgodne z normą EN
60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.

uniwersalny

LED

22 m

Innovative aluminum multifunctional edge
LED luminare for universal mounting (wall/
ceiling). Applicable for maintained or nonmaintained operation mode. Improved reliability through easy to install universal use of
pictograms. Pictogram set (left , right, straight
up and down) included. Signs according to EN
60598-1, EN 60598-2-22 and EN 1838 norms.

ASMU-W
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ASMU

ALUMINIOWA OPRAWA EWAKUACYJNA
ALUMINIUM PROFILED EDGE LUMINAIRE

Wersja
Version

Kod zamówieniowy wg montażu
Order numbers acc. to mounting

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

Uniwersalny
Oprawy autonomiczne z funkcją autotest | Self-contained luminaires with SelfControl module
LED, 3h, 230V AC

ASMU013SC *

LED, 8h, 230V AC

ASMU018SC *

LAT

GWARANCJA
Obudowa, elektronika, LED, akumulator LiFePO4

3h

4,6 W

3,2V / 0,57Ah LiFePO4

8h

4,6 W

3,2V / 3,0 Ah LiFePO4

TEST

TEST

Oprawy autonomiczne do monitoringu bezprzewodowego Wireless Professional | Self-contained luminaires with Wireless Professional module
LED, 1h, 230V AC

ASMU011WL *

1h

5,3 W

3,2V / 3,0 Ah LiFePO4

3h

5,3 W

3,2V / 3,0 Ah LiFePO4

8h

5,3 W

3,2V / 3,0 Ah LiFePO4

LAT

LED, 3h, 230V AC

ASMU013WL *

GWARANCJA
Obudowa, elektronika, LED, akumulator LiFePO4

LED, 8h, 230V AC

ASMU018WL *

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC

ASMU019ML *

*) standardowo: srebrny / silver | -W: biały / white
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CB

3,2 W

w zestawie

Wymiary ASMU
Dimensions ASMU

uniwersalny

22 m

LED

Odstępy pomiędzy wierconymi otworami ASMU
Drilling distances ASMU

54

46

277

200
54

46

30
23

184
ø5
236

10

ø16

40

10

Wszystkie wymiary w mm
All dimensions in mm

2PS

Akcesoria / Accessories
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Seria A

METALOWE OPRAWY EWAKUACYJNE
METAL EDGE LUMINAIRES
26

w zestawie

•

Zinc die-cast housing
Standard white, anthacite (-AZ) or
stainless-steel look (E-)

•

15m (AI), 22m (AM) or 30m (AX) viewing distance

•

Complete set of pictographs
(ISO 7010)

IP20 (wpuszczane) lub IP40 (nabudowane)

•

IP20 (Recessed), IP40 (Surface)

•

Źródło światła LED

•

LED Illuminant

•

Montaż ścienny lub sufitowy

•

Wall- or ceiling mounting

•

-5° do +40°C

•

-5° to +40°C

•

Obudowa z ciśnieniowego odlewu
cynku standardowo w kolorze białym,
antracytu (-AZ) lub o wyglądzie stali
szlachetnej (-E)

•

Widoczność 15m (AI), 22m (AM) lub
30m (AX)

•

Kompletny zestaw piktogramów (ISO 7010)

•

Seria A to innowacyjna i spójna rodzina
wysokiej jakości opraw ewakuacyjnych
w metalowej obudowie przeznaczonych do
zabudowy lub nabudowy. Cała seria została
zaprojektowana w tym samym stylu i dzięki
temu można ją łatwo wkomponować w
architekturę wnętrza.
Seria A charakteryzuje się prostymi,
czystymi liniami i jest zauważalna dopiero
wtedy, gdy zachodzi taka konieczność.
Montaż opraw z odlewu cynkowego jest
niezmiernie prosty gdyż wszystkie zaciski
i połączenia śrubowe, oprócz tego, że są
niewidoczne, pozostają łatwo dostępne.
Oprawy serii A dostępne są w 3 rozmiarach.
Typ Al zapewnia widoczność wynoszącą
15 m, typ AM 22 m, a większa AX widoczność wynoszącą 30 m.
Siatka z matrycą punktową zapewnia
równomierne podświetlenie piktogramu.
Sposób montażu oprawy podaje 3 i ew. 4 litera numeru kodu zamówieniowego.
Oprawy dostępne również w technologii
DUO – w trakcie pracy awaryjnej oprawa
podświetla
piktogram
oraz
drogę
ewakuacyjną. Dzięki temu oprawy te nadają
się idealnie do oświetlenia obszaru drzwi
i przejść. W normalnym trybie piktogram
jest oświetlony za pomocą konwencjonalnej
diody high power LED. W trybie awaryjnym
następuje
automatyczne
przełączenie
na
zintegrowaną
diodę
ERT
LED
w celu oświetlenia drogi ewakuacyjnej
i piktogramu.
Wszystkie oprawy serii A są dostępne
standardowo w kolorze białym lub
antracytowym oraz o wyglądzie stali
szlachetnej. Oprawy ewakuacyjne Seria-A
spełniają wymogi norm EN 60598-1, EN
60598-2-22, EN 7010 oraz EN 1838.

15/22/30m

The A-series is a complete product line of high
quality exit signs with metal housing for surface or recessed mounting. The entire series
has been designed in the same style and can
be perfectly integrated into any environment.
The A-series is characterized by sober, clear
lines and is only noticeable when it comes to
the worst.
The installation of the Zinc die-cast luminaires
is simple. All clamps and screw connections
are easily accessible at all times. No screw
connections are visible from the outside on
mounted luminaires.
Luminaires of the A series are available in 3
sizes. The AI oﬀers a detection range of 15m,
the mid-sized AM 22m, while the larger AX has
a detection range of 30m.
The uniform illumination of the pictogram is
ensured by a dot matrix grid printed on the
screen.
The type of mounting of the luminaire is indicated by the 3rd and, if appropriate, the
fourth letter of the order number.
The luminaires with duo technology oﬀer a
light output downwards by means of an additional LED on the electronics housing. These
luminaires are therefore perfect for illuminating the area of doors and passages. In normal
operation, the pictogram is illuminated using
conventional high power LEDs. In emergency
operation, an automatic switchover to the integrated ERT LED is performed to illuminate
the escape route and the pictogram.
All A-series luminaires are available as standard in white or in anthracite and with stainless-steel look.
The LED exit signs are built according to EN
60598-1, EN 60598-2-22, EN 7010 and EN
1838.

27

AI E

IP20
w zestawie

15 m

OPRAWA SUFITOWA WPUSZCZANA
RECESSED CEILING MOUNTING CIRCULAR CUT-OUT

AI – Widoczność / Viewing distance 15m
Wersja
Version

Kod zamówieniowy według koloru
Order numbers acc. to mounting
biały / white

antracyt /
anthracite

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
Akumulator
max. consumption Battery

wygląd stali szlachetnej /
stainless steel look

Oprawy autonomiczne z funkcją autotest | Self-contained luminaires with SelfControl module
LED, 3h, 230V AC

AIE003SC

AIE003SC-AZ

AIE003SC-E

3h

3,65 W

4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 8h, 230V AC

AIE008SC

AIE008SC-AZ

AIE008SC-E

8h

3,65 W

4,8V/2,0Ah NiMH

TEST

TEST

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC
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AIE009ML

AIE009ML-AZ

AIE009ML-E

CB

2,25 W

AI EP

IP20
w zestawie

15 m

OPRAWA SUFITOWA WPUSZCZANA Z WAHADŁEM
RECESSED CEILING MOUNTING CIRCULAR CUT-OUT WITH PENDULUM

AI – Widoczność / Viewing distance 15m
Wersja
Version

Kod zamówieniowy według koloru
Order numbers acc. to mounting
antracyt /
biały / white
anthracite

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

wygląd stali szlachetnej /
stainless steel look

Oprawy autonomiczne z funkcją autotest | Self-contained luminaires with SelfControl module
LED, 3h, 230V AC

AIEP003SC

AIEP003SC-AZ

AIEP003SC-E

3h

3,65 W

4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 8h, 230V AC

AIEP008SC

AIEP008SC-AZ

AIEP008SC-E

8h

3,65 W

4,8V/2,0Ah NiMH

TEST

TEST

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC

AIEP009ML

AIEP009ML-AZ

AIEP009ML-E

CB

2,25 W

29

AI R

w zestawie

15 m

OPRAWA WPUSZCZANA ŚCIENNA
RECESSED WALL MOUNTED CIRCULAR CUT-OUT

AI – Widoczność / Viewing distance 15m
Wersja
Version

Kod zamówieniowy według koloru
Order numbers acc. to mounting
antracyt /
biały / white
anthracite

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

wygląd stali szlachetnej /
stainless steel look

Oprawy autonomiczne z funkcją autotest | Self-contained luminaires with SelfControl module
LED, 3h, 230V AC

AIR003SC

AIR003SC-AZ

AIR003SC-E

3h

3,65 W

4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 8h, 230V AC

AIR008SC

AIR008SC-AZ

AIR008SC-E

8h

3,65 W

4,8V/2,0Ah NiMH

TEST

TEST

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC
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AIR009ML

AIR009ML-AZ

AIR009ML-E

CB

2,25 W

AI
WYMIARY
DIMENSIONS
Wpuszczana w suficie / Recessed ceiling mounted
Wymiary AIE
Dimensions AIE

Wymiary AIEP
Dimensions AIEP
RLED

92

6XȴW

92

96

217

125

99

34

34

92

167
11

167

11
15

Wpuszczana w ścianie / Recessed wall mounted
Wymiary AIR
Dimensions AIR

21

RLED

118

22

167

162

35,5

Wycięcie w ścianie/suficie / Wall or ceiling cut-out

ø 68-76mm

38

Obudowa elektroniki (UH-1) do opraw autonomicznych
Electronics Box (UH-1) for self-contained luminaires

55

250

Wszystkie wymiary w mm
All dimensions in mm
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AM / AX W

w zestawie

22/30 m

MONTAŻ ŚCIENNY
WALL MOUNTED

AM – Widoczność / Viewing distance 22m
Wersja
Version

Kod zamówieniowy według koloru
Order numbers acc. to colour
antracyt /
biały / white
anthracite

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

wygląd stali szlachetnej /
stainless steel look

Oprawy autonomiczne z funkcją autotest | Self-contained luminaires with SelfControl module
LED, 3h, 230V AC

AMW003SC

AMW003SC-AZ AMW003SC-E

3h

4,7 W

4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 8h, 230V AC

AMW008SC

AMW008SC-AZ AMW008SC-E

8h

6,15 W

2x 4,8V/2,0Ah NiMH

TEST

TEST

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC | Luminaires for central power systems AC/DC
LED, 230V AC/DC

AMW009

AMW009-AZ

AMW009-E

CB

2,4 W

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC

AMW009ML

AMW009ML-AZ AMW009ML-E

CB

3,5 W

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

AX – Widoczność / Viewing distance 30m
Wersja
Version

Kod zamówieniowy według koloru
Order numbers acc. to colour
antracyt /
biały / white
anthracite

wygląd stali szlachetnej /
stainless steel look

Oprawy autonomiczne z funkcją autotest | Self-contained luminaires with SelfControl module
LED, 3h, 230V AC

AXW003SC

AXW003SC-AZ

AXW003SC-E

3h

5,7 W - LED

4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 8h, 230V AC

AXW008SC

AXW008SC-AZ

AXW008SC-E

8h

6,9 W - LED

2x 4,8V/2,0Ah NiMH

TEST

TEST

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC | Luminaires for central power systems AC/DC
LED, 230V AC/DC

AXW009

AXW009-AZ

AXW009-E

CB

3,3 W - LED

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC
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AXW009ML

AXW009ML-AZ AXW009ML-E

CB

4,5 W - LED

w zestawie

AM / AX WT

22/30 m

OPRAWA EWAKUACYJNA ŚCIENNA Z SYSTEMEM DUO
WALL MOUNTED EXIT SIGN WITH ADDITIONAL SAFETY LIGHT

AM – Widoczność / Viewing distance 22m
Wersja
Version

Kod zamówieniowy według koloru
Order numbers acc. to colour
antracyt /
biały / white
anthracite

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

wygląd stali szlachetnej /
stainless steel look

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC

AMWT009ML

AMWT009ML-AZ AMWT009ML-E

CB

3,5 W

AX – Widoczność / Viewing distance 30m
Wersja
Version

Kod zamówieniowy według koloru
Order numbers acc. to colour
antracyt /
biały / white
anthracite

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

wygląd stali szlachetnej /
stainless steel look

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC

AXWT009ML

AXWT009ML-AZ AXWT009ML-E

CB

4,5 W

33

AM / AX R

w zestawie

22/30 m

OPRAWA WPUSZCZANA ŚCIENNA
RECESSED WALL MOUNTED

AM – Widoczność / Viewing distance 22m
Wersja
Version

Kod zamówieniowy według koloru
Order numbers acc. to colour
antracyt /
biały / white
anthracite

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

wygląd stali szlachetnej /
stainless steel look

Oprawy autonomiczne z funkcją autotest | Self-contained luminaires with SelfControl module
LED, 3h, 230V AC

AMR003SC

AMR003SC-AZ

AMR003SC-E

3h

4,7 W - LED

4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 8h, 230V AC

AMR008SC

AMR008SC-AZ

AMR008SC-E

8h

6,15 W - LED

2x 4,8V/2,0Ah NiMH

TEST

TEST

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC | Luminaires for central power systems AC/DC
LED, 230V AC/DC

AMR009

AMR009-AZ

AMR009-E

CB

2,4 W - LED

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC

AMR009ML

AMR009ML-AZ AMR009ML-E

CB

3,5 W - LED

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

AX – Widoczność / Viewing distance 30m
Wersja
Version

Kod zamówieniowy według koloru
Order numbers acc. to colour
antracyt /
biały / white
anthracite

wygląd stali szlachetnej /
stainless steel look

Oprawy autonomiczne z funkcją autotest | Self-contained luminaires with SelfControl module
LED, 8h, 230V AC

AXR008SC

AXR008SC-AZ

AXR008SC-E

8h

6,9 W - LED

2x 4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 3h, 230V AC

AXR003SC

AXR003SC-AZ

AXR003SC-E

3h

5,7 W - LED

4,8V/2,0Ah NiMH

TEST

TEST

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC | Luminaires for central power systems AC/DC
LED, 230V AC/DC

AXR009

AXR009-AZ

AXR009-E

CB

3,3 W - LED

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC

34

AXR009ML

AXR009ML-AZ

AXR009ML-E

CB

4,5 W - LED

w zestawie

AM / AX D

22/30 m

OPRAWA SUFITOWA
CEILING MOUNTED

AM – Widoczność / Viewing distance 22m
Wersja
Version

Kod zamówieniowy według koloru
Order numbers acc. to colour
antracyt /
biały / white
anthracite

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

wygląd stali szlachetnej /
stainless steel look

Oprawy autonomiczne z funkcją autotest | Self-contained luminaires with SelfControl module
LED, 3h, 230V AC

AMD003SC

AMD003SC-AZ

AMD003SC-E

3h

4,7 W - LED

4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 8h, 230V AC

AMD008SC

AMD008SC-AZ

AMD008SC-E

8h

6,15 W - LED

2x 4,8V/2,0Ah NiMH

TEST

TEST

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC | Luminaires for central power systems AC/DC
LED, 230V AC/DC

AMD009

AMD009-AZ

AMD009-E

CB

2,4 W - LED

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC

AMD009ML

AMD009ML-AZ AMD009ML-E

CB

3,5 W - LED

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

AX – Widoczność / Viewing distance 30m
Wersja
Version

Kod zamówieniowy według koloru
Order numbers acc. to colour
antracyt /
biały / white
anthracite

wygląd stali szlachetnej /
stainless steel look

Oprawy autonomiczne z funkcją autotest | Self-contained luminaires with SelfControl module
LED, 3h, 230V AC

AXD003SC

AXD003SC-AZ

AXD003SC-E

3h

5,7 W - LED

4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 8h, 230V AC

AXD008SC

AXD008SC-AZ

AXD008SC-E

8h

6,9 W - LED

2x 4,8V/2,0Ah NiMH

TEST

TEST

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC | Luminaires for central power systems AC/DC
LED, 230V AC/DC

AXD009

AXD009-AZ

AXD009-E

CB

3,3 W - LED

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC

AXD009ML

AXD009ML-AZ

AXD009ML-E

CB

4,5 W - LED

35

AM/AX C

IP20
w zestawie

22/30 m

OPRAWA SUFITOWA
CEILING MOUNTED

AM – Widoczność / Viewing distance 22m
Wersja
Version

Kod zamówieniowy według koloru
Order numbers acc. to colour
antracyt /
biały / white
anthracite

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

wygląd stali szlachetnej /
stainless steel look

Oprawy autonomiczne z funkcją autotest | Self-contained luminaires with SelfControl module
LED, 3h, 230V AC

AMC003SC

AMC003SC-AZ

AMC003SC-E

3h

4,7 W - LED

4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 8h, 230V AC

AMC008SC

AMC008SC-AZ

AMC008SC-E

8h

6,15 W - LED

2x 4,8V/2,0Ah NiMH

TEST

TEST

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC | Luminaires for central power systems AC/DC
LED, 230V AC/DC

AMC009

AMC009-AZ

AMC009-E

CB

2,4 W - LED

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC

AMC009ML

AMC009ML-AZ AMC009ML-E

CB

3,5 W - LED

AX – Widoczność / Viewing distance 30m
Wersja
Version

Kod zamówieniowy według koloru
Order numbers acc. to colour
antracyt /
biały / white
anthracite

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

wygląd stali szlachetnej
/ stainless steel look

Oprawy autonomiczne z funkcją autotest | Self-contained luminaires with SelfControl module
LED, 3h, 230V AC

AXC003SC

AXC003SC-AZ

AXC003SC-E

3h

5,7 W - LED

4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 8h, 230V AC

AXC008SC

AXC008SC-AZ

AXC008SC-E

8h

6,9 W - LED

2x 4,8V/2,0Ah NiMH

TEST

TEST

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC | Luminaires for central power systems AC/DC
LED, 230V AC/DC

AXC009

AXC009-AZ

AXC009-E

CB

3,3 W - LED

TEST

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC

36

AXC009ML

AXC009ML-AZ

AXC009ML-E

CB

4,5 W - LED

AM/AX CC

IP20
w zestawie

22/30 m

OPRAWA SUFITOWA WPUSZCZANA Z ZAWIESIEM
CORD SUSPENDED RECESSED CEILING MOUNTED

AM – Widoczność / Viewing distance 22m
Wersja
Version

Kod zamówieniowy według koloru
Order numbers acc. to colour
antracyt /
biały / white
anthracite

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

wygląd stali szlachetnej /
stainless steel look

Oprawy autonomiczne z funkcją autotest | Self-contained luminaires with SelfControl module
LED, 3h, 230V AC

AMCC003SC

AMCC003SC-AZ AMCC003SC-E

3h

4,7 W - LED

4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 8h, 230V AC

AMCC008SC

AMCC008SC-AZ AMCC008SC-E

8h

6,15 W - LED

2x 4,8V/2,0Ah NiMH

TEST

TEST

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC | Luminaires for central power systems AC/DC
LED, 230V AC/DC

AMCC009

AMCC009-AZ

AMCC009-E

CB

2,4 W - LED

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC

AMCC009ML

AMCC009ML-AZ AMCC009ML-E

CB

3,5 W - LED

AX – Widoczność / Viewing distance 30m
Wersja
Version

Kod zamówieniowy według koloru
Order numbers acc. to colour
antracyt /
biały / white
anthracite

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

wygląd stali szlachetnej
/ stainless steel look

Oprawy autonomiczne z funkcją autotest | Self-contained luminaires with SelfControl module
LED, 3h, 230V AC

AXCC003SC

AXCC003SC-AZ AXCC003SC-E

3h

5,7 W - LED

4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 8h, 230V AC

AXCC008SC

AXCC008SC-AZ AXCC008SC-E

8h

6,9 W - LED

2x 4,8V/2,0Ah NiMH

TEST

TEST

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC | Luminaires for central power systems AC/DC
LED, 230V AC/DC

AXCC009

AXCC009-AZ

AXCC009-E

CB

3,3 W - LED

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC

AXCC009ML

AXCC009ML-AZ AXCC009ML-E

CB

4,5 W - LED

37

AM / AX DC

w zestawie

22/30 m

OPRAWA SUFITOWA Z ZAWIESIEM
CORD SUSPENDED CEILING MOUNTED

AM – Widoczność / Viewing distance 22m
Wersja
Version

Kod zamówieniowy według koloru
Order numbers acc. to colour
antracyt /
biały / white
anthracite

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

wygląd stali szlachetnej /
stainless steel look

Oprawy autonomiczne z funkcją autotest | Self-contained luminaires with SelfControl module
LED, 3h, 230V AC

AMDC003SC

AMDC003SC-AZ

AMDC003SC-E

3h

4,7 W - LED

4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 8h, 230V AC

AMDC008SC

AMDC008SC-AZ

AMDC008SC-E

8h

6,15 W - LED

2x 4,8V/2,0Ah NiMH

TEST

TEST

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC | Luminaires for central power systems AC/DC
LED, 230V AC/DC

AMDC009

AMDC009-AZ

AMDC009-E

CB

2,4 W - LED

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC

AMDC009ML

AMDC009ML-AZ AMDC009ML-E

CB

3,5 W - LED

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

AX – Widoczność / Viewing distance 30m
Wersja
Version

Kod zamówieniowy według koloru
Order numbers acc. to colour
antracyt /
biały / white
anthracite

wygląd stali szlachetnej /
stainless steel look

Oprawy autonomiczne z funkcją autotest | Self-contained luminaires with SelfControl module
LED, 3h, 230V AC

AXDC003SC

AXDC003SC-AZ AXDC003SC-E

3h

5,7 W - LED

4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 8h, 230V AC

AXDC008SC

AXDC008SC-AZ AXDC008SC-E

8h

6,9 W - LED

2x 4,8V/2,0Ah NiMH

TEST

TEST

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC | Luminaires for central power systems AC/DC
LED, 230V AC/DC

AXDC009

AXDC009-AZ

AXDC009-E

CB

3,3 W - LED

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC

38

AXDC009ML

AXDC009ML-AZ AXDC009ML-E

CB

4,5 W - LED

AM / AX CP

IP20
w zestawie

22/30 m

OPRAWA SUFITOWA WPUSZCZANA Z WAHADŁEM
PENDANT SUSPENDED RECESSED CEILING MOUNTED

AM – Widoczność / Viewing distance 22m
Wersja
Version

Kod zamówieniowy według koloru
Order numbers acc. to colour
antracyt /
biały / white
anthracite

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
Akumulator
max. consumption Battery

wygląd stali szlachetnej /
stainless steel look

Oprawy autonomiczne z funkcją autotest | Self-contained luminaires with SelfControl module
LED, 3h, 230V AC

AMCP003SC

AMCP003SC-AZ AMCP003SC-E

3h

4,7 W - LED

4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 8h, 230V AC

AMCP008SC

AMCP008SC-AZ AMCP008SC-E

8h

6,15 W - LED 2x 4,8V/2,0Ah NiMH

TEST

TEST

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC | Luminaires for central power systems AC/DC
LED, 230V AC/DC

AMCP009

AMCP009-AZ

AMCP009-E

CB

2,4 W - LED

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC

AMCP009ML

AMCP009ML-AZ AMCP009ML-E

CB

3,5 W - LED

AX – Widoczność / Viewing distance 30m
Wersja
Version

Kod zamówieniowy według koloru
Order numbers acc. to colour
biały / white

antracyt /
anthracite

Autonomia
Operating Time
wygląd stali szlachetnej
/ stainless steel look

Maks. moc
Akumulator
max. consumption Battery

Oprawy autonomiczne z funkcją autotest | Self-contained luminaires with SelfControl module
LED, 3h, 230V AC

AXCP003SC

AXCP003SC-AZ AXCP003SC-E

3h

5,7 W - LED

4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 8h, 230V AC

AXCP008SC

AXCP008SC-AZ AXCP008SC-E

8h

6,9 W - LED

2x 4,8V/2,0Ah NiMH

TEST

TEST

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC | Luminaires for central power systems AC/DC
LED, 230V AC/DC

AXCP009

AXCP009-AZ

AXCP009-E

CB

3,3 W - LED

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC

AXCP009ML

AXCP009ML-AZ AXCP009ML-E

CB

4,5 W - LED

39

AM / AX DP

w zestawie

22/30 m

OPRAWA SUFITOWA Z WAHADŁEM
PENDANT SUSPENDED CEILING MOUNTED

AM – Widoczność / Viewing distance 22m
Wersja
Version

Kod zamówieniowy według koloru
Autonomia
Order numbers acc. to colour
Operating Time
antracyt /
wygląd stali szlachetnej /
biały / white
anthracite
stainless steel look
Oprawy autonomiczne z funkcją autotest | Self-contained luminaires with SelfControl module

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

LED, 3h, 230V AC

AMDP003SC

AMDP003SC-AZ

AMDP003SC-E

3h

4,7 W - LED

4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 8h, 230V AC

AMDP008SC

AMDP008SC-AZ

AMDP008SC-E

8h

6,15 W - LED

2x 4,8V/2,0Ah NiMH

TEST

TEST

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC | Luminaires for central power systems AC/DC
LED, 230V AC/DC

AMDP009

AMDP009-AZ

AMDP009-E

CB

2,4 W - LED

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC

AMDP009ML

AMDP009ML-AZ AMDP009ML-E

CB

3,5 W - LED

AX – Widoczność / Viewing distance 30m
Wersja
Version

Kod zamówieniowy według koloru
Order numbers acc. to colour
antracyt /
biały / white
anthracite

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

wygląd stali szlachetnej /
stainless steel look

Oprawy autonomiczne z funkcją autotest | Self-contained luminaires with SelfControl module
LED, 3h, 230V AC

AXDP003SC

AXDP003SC-AZ

AXDP003SC-E

3h

5,7 W - LED

4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 8h, 230V AC

AXDP008SC

AXDP008SC-AZ

AXDP008SC-E

8h

6,9 W - LED

2x 4,8V/2,0Ah NiMH

TEST

TEST

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC | Luminaires for central power systems AC/DC
LED, 230V AC/DC

AXDP009

AXDP009-AZ

AXDP009-E

CB

3,3 W - LED

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC

40

AXDP009ML

AXDP009ML-AZ

AXDP009ML-E

CB

4,5 W - LED

AM / AX E

IP20
w zestawie

22/30 m

OPRAWA SUFITOWA WPUSZCZANA
RECESSED CEILING MOUNTING CIRCULAR CUT-OUT

AM – Widoczność / Viewing distance 22m
Wersja
Version

Kod zamówieniowy według koloru
Order numbers acc. to colour
antracyt /
biały / white
anthracite

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

wygląd stali szlachetnej /
stainless steel look

Oprawy autonomiczne z funkcją autotest | Self-contained luminaires with SelfControl module
LED, 3h, 230V AC

AME003SC

AME003SC-AZ

AME003SC-E

3h

4,7 W - LED

4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 8h, 230V AC

AME008SC

AME008SC-AZ

AME008SC-E

8h

6,15 W - LED

2x 4,8V/2,0Ah NiMH

TEST

TEST

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC | Luminaires for central power systems AC/DC
LED, 230V AC/DC

AME009

AME009-AZ

AME009-E

CB

2,4 W - LED

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC

AME009ML

AME009ML-AZ

AME009ML-E

CB

3,5 W - LED

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

AX – Widoczność / Viewing distance 30m
Wersja
Version

Kod zamówieniowy według koloru
Order numbers acc. to colour
antracyt /
biały / white
anthracite

wygląd stali szlachetnej /
stainless steel look

Oprawy autonomiczne z funkcją autotest | Self-contained luminaires with SelfControl module
LED, 3h, 230V AC

AXE003SC

AXE003SC-AZ

AXE003SC-E

3h

5,7 W - LED

4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 8h, 230V AC

AXE008SC

AXE008SC-AZ

AXE008SC-E

8h

6,9 W - LED

2x 4,8V/2,0Ah NiMH

TEST

TEST

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC | Luminaires for central power systems AC/DC
LED, 230V AC/DC

AXE009

AXE009-AZ

AXE009-E

CB

3,3 W - LED

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC

AXE009ML

AXE009ML-AZ

AXE009ML-E

CB

4,5 W - LED

41

AM / AX EC

IP20
w zestawie

22/30 m

OPRAWA SUFITOWA WPUSZCZANA Z ZAWIESIEM
RECESSED CEILING MOUNTING CIRCULAR CUT-OUT WITH CORD SUSPENSION

AM – Widoczność / Viewing distance 22m
Wersja
Version

Kod zamówieniowy według koloru
Order numbers acc. to colour
antracyt /
biały / white
anthracite

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

wygląd stali szlachetnej /
stainless steel look

Oprawy autonomiczne z funkcją autotest | Self-contained luminaires with SelfControl module
LED, 3h, 230V AC

AMEC003SC

AMEC003SC-AZ AMEC003SC-E

3h

4,7 W - LED

4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 8h, 230V AC

AMEC008SC

AMEC008SC-AZ AMEC008SC-E

8h

6,15 W - LED

2x 4,8V/2,0Ah NiMH

TEST

TEST

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC | Luminaires for central power systems AC/DC
LED, 230V AC/DC

AMEC009

AMEC009-AZ

AMEC009-E

CB

2,4 W - LED

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC

AMEC009ML

AMEC009ML-AZ AMEC009ML-E

CB

3,5 W - LED

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

AX – Widoczność / Viewing distance 30m
Wersja
Version

Kod zamówieniowy według koloru
Order numbers acc. to colour
antracyt /
biały / white
anthracite

wygląd stali szlachetnej /
stainless steel look

Oprawy autonomiczne z funkcją autotest | Self-contained luminaires with SelfControl module
LED, 3h, 230V AC

AXEC003SC

AXEC003SC-AZ AXEC003SC-E

3h

5,7 W - LED

4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 8h, 230V AC

AXEC008SC

AXEC008SC-AZ AXEC008SC-E

8h

6,9 W - LED

2x 4,8V/2,0Ah NiMH

TEST

TEST

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC | Luminaires for central power systems AC/DC
LED, 230V AC/DC

AXEC009

AXEC009-AZ

AXEC009-E

CB

3,3 W - LED

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC
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AXEC009ML

AXEC009ML-AZ AXEC009ML-E

CB

4,5 W - LED
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AM / AX DT

w zestawie

22/30 m

OPRAWA EWAKUACYJNA SUFITOWA Z ZAWIESIEM W SYSTEMIE DUO
CEILING MOUNTED EXIT SIGN WITH ADDITIONAL SAFETY LIGHT

AM – Widoczność / Viewing distance 22m
Wersja
Version

Kod zamówieniowy według koloru
Order numbers acc. to colour
antracyt /
biały / white
anthracite

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

wygląd stali szlachetnej /
stainless steel look

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC

AMDT009ML

AMDT009ML-AZ AMDT009ML-E

CB

3,5 W

AX – Widoczność / Viewing distance 30m
Wersja
Version

Kod zamówieniowy według koloru
Order numbers acc. to colour
antracyt /
biały / white
anthracite

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

wygląd stali szlachetnej /
stainless steel look

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC
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AXDT009ML

AXDT009ML-AZ AXDT009ML-E

CB

4,5 W

AM / AX CT

IP20
w zestawie

22/30 m

OPRAWA SUFITOWA WPUSZCZANA Z ZAWIESIEM W SYSTEMIE DUO
CEILING MOUNTED EXIT SIGN WITH ADDITIONAL SAFETY LIGHT

AM – Widoczność / Viewing distance 22m
Wersja
Version

Kod zamówieniowy według koloru
Order numbers acc. to colour
antracyt /
biały / white
anthracite

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

wygląd stali szlachetnej /
stainless steel look

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC

AMCT009ML

AMCT009ML-AZ AMCT009ML-E

CB

3,5 W

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

AX – Widoczność / Viewing distance 30m
Wersja
Version

Kod zamówieniowy według koloru
Order numbers acc. to colour
antracyt /
biały / white
anthracite

Akumulator
Battery

wygląd stali szlachetnej /
stainless steel look

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC

AXCT009ML

AXCT009ML-AZ AXCT009ML-E

CB

4,5 W
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AM / AX
WYMIARY
DIMENSIONS
Montaż ścienny / Wall mounted AMW/AXW
Wymiary AM - montaż ścienny
Dimensions AM wall mounted
50

36

194
162
16
10
0
10

151

129

8

236
Wymiary AX - montaż ścienny
Dimensions AX wall mounted

50
34

36

16
10
0

92

317

194
162

152

196
172

10

297
312

Montaż sufitowy / ceiling mounted AMD/AXD
Wymiary AM - montaż sufitowy
Dimensions AM ceiling mounted

184

129

236

193

8

Wymiary AX - montaż sufitowy
Dimensions AX ceiling mounted

80

172
152

194
228

162
36

46

297
312

16
10
0
10

8

Montaż wpuszczany / recessed mounted AMR/AXR
Wycięcie do montażu wpuszczanego AM/AX
Hole cut-out for recessed mounting AM/AX

176 x 68mm

Wymiary AM - wpuszczana w ścianie
Dimensions AM recessed wall mounted

Wymiary AX - wpuszczana w ścianie
Dimensions AX recessed wall mounted
57
57

22

172

151

129

196

Wymiary AX - wpuszczana w suficie AXC
Dimensions AX recessed ceiling mounted AXC

Wymiary AM - wpuszczana w suficie AMC
Dimensions AM recessed ceiling mounted AMC

57

57

41
7

157

41
7

200

129

236

8

312

8

236

22

8

193

172

312

8

80

Wszystkie wymiary w mm
All dimensions in mm
Akcesoria
Accessories

BALLPLX-AM

BALLPLX-AX

Zwieszak linkowy: Standardowa długość 1500 mm
(z możliwością skrócenia)
Zawiesie: Standardowa długość 500 mm
(z możliwością skrócenia)
Cord suspension: standard length 1500mm (shortenable)
Pendulum: standard length 500mm (shortenable)

Adapter natynkowy do doprowadzenia kabla z boku
Surface mounting adapter for lateral cable feed
AM-X-APA (biały/white), AM-X-APA-AZ (antracyt/anthracite),
AM-X-APA-E (wygląd stali szlachetnej/stainless steel look)
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Seria EE

OŚWIETLENIE DRÓG EWAKUACYJNYCH
EMERGENCY ROUTE LIGHTING
48

IP20
LED

•

Odlew cynkowy, biały

•

Zinc die-cast, white

•

IP20

•

IP20

•

Montaż na suficie lub zabudowa
w suficie

•

Ceiling or recessed mounting

•

-5° do +40°C

•

-5° up to +40°C

Dyskretna oprawa awaryjna do wbudowania w sufit EE spełnia
wymagania norm EN 60598-1, EN 60598-22 oraz EN 1838.
Subtelne wykonanie ze stopu cynk-aluminium sprawia, że oprawa
idealnie licuje się z sufitem dzięki czemu świetnie wpisuje się w
architekturę wnętrza. Oprócz tradycyjnego wbudowania w sufit
możliwy jest również montaż w konwencjonalnych puszkach
przeciwpożarowych. Dioda LED, sygnalizująca status oprawy, jest
dyskretnie wbudowana w oprawę, nie zmieniając jej charakteru.
Zastosowanie soczewek rozpraszających i wydajnej technologii
LED ERT zapewnia optymalny rozkład światła (oświetlenie
dróg ewakuacyjnych i oświetlenie antypaniczne). Oprawa
bezpieczeństwa EE jest dostępna z przysłoną okrągłą (EERx) lub
kwadratową (EEQx).
Czwarta litera oznaczenia typu określa rodzaj soczewki:
EERR / EEQR
Oprawy zapewniają oświetlenie antypaniczne w przypadku sufitów
o wysokości do 4 m i w punkcie przecięcia dwóch korytarzy.
EERF / EEQF
Oprawy posiadają soczewki koncentrujące światło w dwóch
głównych kierunkach. Takie oświetlenie korytarza jest w
szczególności skuteczne przy wysokości sufitu nie przekraczającej
4m i umożliwia rozmieszczanie opraw co 18m na drodze
ewakuacyjnej.

The discreet downlight meets EN 60598-1, EN 60598-22 and EN 1838.
Made of zinc-aluminum it fits unobtrusively on the ceiling. Besides
normal recessed ceiling mounting it can also be mounted in conventional fire protection boxes. The status LED integrated within the lens
does not interrupt the harmony of the decent housing. Optimal light
distribution and lighting of escape and rescue routes is achieved by use
of cluster lenses and powerful ERT LED technology. The EE emergency
light is available with round (EERx) or square (EEQx) cover.
The fourth letter marks the type of lense used in the luminaire:
EERR / EEQR
The radiate beam of the EERR / EEQR illuminates the escape and rescue
route for ceiling heights up to 4m most eﬀective at intersections of two
corridors.
EERF / EEQF
The EERF / EEQF has a lens to focus the light into two main directions.
This corridor lights is particularly eﬀective for normal ceiling heights up
to 4m and enables luminaire spacing of about 18m in the escape route.
EERS / EEQS
The spot lens of the EERS / EEQS ensures an even distribution of light in
all directions, even with ceiling heights over 4m.

EERS / EEQS
Punktowa soczewka zapewnia równomierny rozkład światła we
wszystkich kierunkach, nawet jeśli wysokość sufitu przekracza 4 m.
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Seria EE
OŚWIETLENIE DRÓG EWAKUACYJNYCH
EMERGENCY ROUTE LIGHTING
Wersja
Version

Kod zamówieniowy wg montażu
Order numbers acc. to mounting
Przysłona kwadratowa
Square cover

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

Przysłona okrągła
Round cover

Oprawy autonomiczne z funkcją autotest| Self-contained luminaires with Self-Control module
Oświetlenie korytarzy
Corridor lighting
Oświetlenie korytarzy
Corridor lighting
Oświetlenie antypaniczne
Circular beam
Punktowe oświetlenie
Spot
Punktowe oświetlenie
Spot

EEQF023SC *

EERF023SC *

3h

5 W - 140 lm

4,8V/2,0Ah NiMH

EEQF028SC *

EERF028SC *

8h

3 W - 140 lm

4,8V/2,0Ah NiMH

EEQR023SC *

EERR023SC *

3h

5 W - 140 lm

4,8V/2,0Ah NiMH

EEQS023SC *

EERS023SC *

3h

5 W - 140 lm

4,8V/2,0Ah NiMH

EEQS028SC *

EERS028SC *

8h

3 W - 140 lm

4,8V/2,0Ah NiMH

TEST

TEST

TEST

TEST

TEST

Oprawy autonomiczne do monitoringu bezprzewodowego Wireless Professional | Self-contained luminaires with Wireless Professional module
Oświetlenie korytarzy
EEQF023WL *
Corridor lighting
Oświetlenie antypaniczne
EEQR023WL *
Circular beam
Punktowe oświetlenie
EEQS023WL *
Spot

EERF023WL *

3h

5 W - 140 lm

4,8V/2,0Ah NiMH

EERR023WL *

3h

5,6 W - 140 lm

4,8V/2,0Ah NiMH

EERS023WL *

3h

5,6 W - 140 lm

4,8V/2,0Ah NiMH

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
Oświetlenie korytarzy
EEQF029ML *
Corridor lighting
Oświetlenie antypaniczne
EEQR029ML *
Circular beam
Punktowe oświetlenie
EEQS029ML *
Spot

EERF029ML *

CB

2,1 W - 140 lm

EERR029ML *

CB

2,1 W - 140 lm

EERS029ML *

CB

2,1 W - 140 lm

*) standardowo: biały / white | -AZ: antracyt / anthracite
Oprawa EExR nie jest dostępna dla 8-godzinnego czasu podtrzymania.
The Luminaire EExR is not available with 8h Operating Time.

Tabela odległości EExR 029 oraz EExR 023 dla płaskich dróg ewakuacyjnych (dodatkowe tabele odległości na naszej witrynie internetowej)
Distance table EExR 029 and EExR 023 for plane emergency routes (additional distance tables on our website)
Wysokość montażu (m)
Mounting level (m)
2,50

1,06

9,67

9,74

10,04

1,11

3,00

–

8,00

8,00

8,07

–

3,50

–

3,23

3,51

3,64

–

Tabela odległości opiera się na następujących parametrach: Współczynnik konserwacji 0,8;
współczynnik oświetlenia awaryjnego 1.00; Minimalne oświetlenie na linii środkowej: 1,00 luks;
Minimalne natężenie oświetlenia na połowie szerokości drogi ewakuacyjnej: 0,50 luksa, jednolity
strumień światła na linii środkowej 40:1; Szerokość drogi ewakuacyjnej 2,00m
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The distance table is based on the following parameters: Maintenance factor: 0.8; emergency
lighting factor 1.00; Minimum illumination on the center line: 1.00 lux; Minimum illumination
on the half width of the rescue route: 0.50 lux, uniformity on the midline maximum 40:1; Width
of the rescue route 2.00m

Tabela odległości EExF 029 oraz EExF 023, 028 dla płaskich dróg ewakuacyjnych (dodatkowe tabele odległości na naszej witrynie internetowej)
Distance table EExF 029 and EExF 023, 028 for plane emergency routes (additional distance tables on our website)
Wysokość montażu (m)
Mounting level (m)
2,50

6,19

5,08

13,32

17,44

1,75

3,00

5,41

5,13

12,00

18,17

1,60

3,50

4,48

5,05

10,53

18,19

1,34

4,00

3,13

4,81

8,72

16,75

1,00

Tabela odległości EExS 029, EExS 023 oraz EExS 028 dla płaskich dróg ewakuacyjnych (dodatkowe tabele odległości na naszej witrynie internetowej)
Distance table EExS 029, EExS 023 and EExS 028 for plane emergency routes (additional distance tables on our website)
Wysokość montażu (m)
Mounting level (m)
2,50

2,25

5,37

5,43

5,48

2,33

3,00

2,43

5,89

5,94

5,99

2,52

3,50

2,64

6,44

6,52

6,59

2,73

4,00

2,80

6,88

6,99

7,09

3,12

5,00

3,00

7,74

7,86

7,96

3,12

6,00

3,20

8,38

8,50

8,64

3,32

7,00

3,12

8,80

8,98

9,14

3,26

8,00

2,92

9,02

9,22

9,42

3,08

9,00

2,40

9,03

9,27

9,48

2,58

10,50

1,47

8,67

8,91

9,15

1,65

Tabela odległości opiera się na następujących parametrach: Współczynnik konserwacji 0,8;
współczynnik oświetlenia awaryjnego 1.00; Minimalne oświetlenie na linii środkowej: 1,00 luks;
Minimalne natężenie oświetlenia na połowie szerokości drogi ewakuacyjnej: 0,50 luksa, jednolity
strumień światła na linii środkowej 40:1; Szerokość drogi ewakuacyjnej 2,00m

The distance table is based on the following parameters: Maintenance factor: 0.8; emergency lighting
factor 1.00; Minimum illumination on the center line: 1.00 lux; Minimum illumination on the half
width of the rescue route: 0.50 lux, uniformity on the midline maximum 40:1; Width of the rescue
route 2.00m

Wymiary EExx / Dimensions
Wymiary EER / EEQ
Dimensions EER / EEQ
4

38

88

Obudowa elektroniki (UH-1)
Electronics Box (UH-1)
ø68-76

55

250
88

100

Obudowa elektroniki EER / EEQ
Electronics housing EER / EEQ

100

Wycięcie otworu EER / EEQ
Hole cutout EER / EEQ

74
Wszystkie wymiary w mm
All dimensions in mm
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Seria EE
MONTAŻ W PUSZCE Z ZACHOWANIEM NIEZBĘDNYCH PARAMETRÓW
SOCKET MOUNTING WITH FUNCTION ENDURANCE
Oprawy awaryjne serii EExx dzięki swoim kompaktowym
wymiarom pasują do standardowych puszek podłączeniowych
oraz przeciwpożarowych puszek montażowych, np. HWD 68 firmy
Kaiser. Dzięki temu seria EExx nadaje się również do zabudowy
w sufitach przeciwpożarowych klasy F30, F60 lub F90 zgodnie
z EN 4102-4 lub EN 4102-2. Brak konieczności dodatkowej
obróbki silikonem przeciwpożarowym i dodatkowej obudowy
przeciwpożarowej.
W celu zamontowania oprawy dedykowanej do systemu centralnej
baterii w puszce należy usunąć boczne uchwyty sufitowe i założyć
dostępny opcjonalnie pierścień przyłączeniowy (nr art. EE-EBA).

F30 / F60 / F90

Nr art. EE-EBA

52

Luminaires of the EExx-series fit due to its very compact design also in
a standard connection jack or fire resistant jack, such as Kaiser HWD
68. This allows EExx-luminaires to be installed in fire resistant ceilings
of classes F30, F60 and F90 according to EN 4102-4 or EN 4102-2 as
well. No reworking with fire protection silicone and no additional fire
protection housing necessary.
To mount the central battery luminaire in a jack, the lateral ceiling
clamps have to be removed and an optional adapter ring must be
applied (art.-no. EE-EBA).
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Seria EA

LED

OBUDOWA Z ODLEWU CYNKU DEDYKOWANA DLA RODZINY OPRAW IL
ZINC DIE-CAST COVER FOR IL LUMINAIRES
•

Odlew cynkowy, biały lub antracyt

•

Zinc die-cast, white or anthracite

•

IP40

•

IP40

•

Montaż na suficie

•

Ceiling mounting

•

-5° do +40°C

•

-5° up to +40°C

Uniwersalna, subtelna obudowa dedykowana do montażu
powierzchniowego na suficie do zamocowania na plastikowych korpusach opraw ILDR, ILDF i ILDS. W celu łatwiejszego montażu zaleca się instalację obudowy na w/w oprawach po przytwierdzeniu ich do powierzchni montażowej.
Zastosowanie oprawy IL jako bazy daje korzyść kompaktowego
magazynowania.

Wersja
Version

Universal, discreet Zinc die-cast ceiling-mounting cover for the lights
ILDR, ILDF and ILDS. For easier installation, the housing can be
assembled later.
By using the light IL as a base, you have the advantage of compact
storage.

Kod zamówieniowy
Order numbers

Obudowy | Covers
Obudowa okrągła / Round cover
… – biały / white

EAR

… – antracyt / anthracite

EAR-AZ

Obudowa kwadratowa / Square cover
… – biały / white

EAQ

… – antracyt / anthracite

EAQ-AZ

EAR
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EAQ-AZ

Kody zamówieniowe dla opraw EA zainstalowanych na oprawach IL
Order data for assembled EA-luminaires incl. IL-Inlet
Kod zamówieniowy wg montażu
Order numbers acc. to mounting

Wersja
Version

Kwadratowe | Square

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

Okrągłe | Round

Oprawy autonomiczne z funkcją autotest| Self-contained luminaires with Self-Control module
Oświetlenie korytarzowe
Corridor lighting
Oświetlenie korytarzowe
Corridor lighting
Oświetlenie antypaniczne
Circular beam
Oświetlenie punktowe
Spot
Oświetlenie punktowe
Spot

EAQF023SC *

EARF023SC *

3h

3,7 W - 240 lm

4,8V/2,0Ah NiMH

EAQF028SC *

EARF028SC *

8h

3,7 W - 110 lm

4,8V/2,0Ah NiMH

EAQR023SC*

EARR023SC *

3h

3,7 W - 240 lm

4,8V/2,0Ah NiMH

EAQS023SC *

EARS023SC *

3h

3,7 W - 240 lm

4,8V/2,0Ah NiMH

EAQS028SC *

EARS028SC *

8h

3,7 W - 110 lm

4,8V/2,0Ah NiMH

TEST

TEST

TEST

TEST

TEST

Oprawy autonomiczne do monitoringu bezprzewodowego Wireless Professional | Self-contained luminaires with Wireless Professional module
Oświetlenie korytarzowe
Corridor lighting
Oświetlenie korytarzowe
Corridor lighting
Oświetlenie korytarzowe
Corridor lighting
Oświetlenie antypaniczne
Circular beam
Oświetlenie antypaniczne
Circular beam
Oświetlenie punktowe
Spot
Oświetlenie punktowe
Spot
Oświetlenie punktowe
Spot

EAQF021WL *

EARF021WL *

1h

4 W - 240 lm

4,8V/2,0Ah NiMH

EAQF023WL *

EARF023WL *

3h

4 W - 240 lm

4,8V/2,0Ah NiMH

EAQF028WL *

EARF028WL *

8h

4 W - 110 lm

4,8V/2,0Ah NiMH

EAQR021WL *

EARR021WL *

1h

4 W - 240 lm

4,8V/2,0Ah NiMH

EAQR023WL *

EARR023WL *

3h

4 W - 240 lm

4,8V/2,0Ah NiMH

EAQS021WL *

EARS021WL *

1h

4 W - 240 lm

4,8V/2,0Ah NiMH

EAQS023WL *

EARS023WL *

3h

4 W - 240 lm

4,8V/2,0Ah NiMH

EAQS028WL *

EARS028WL *

8h

4 W - 110 lm

4,8V/2,0Ah NiMH

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
Oświetlenie korytarzowe
Corridor lighting
Oświetlenie antypaniczne
Circular beam
Oświetlenie punktowe
Spot

EAQF029ML *

EARF029ML *

CB

4,6 W - 360 lm

EAQR029ML *

EARR029ML *

CB

4,6 W - 360 lm

EAQS029ML *

EARS029ML *

CB

4,6 W - 360 lm

*) standardowo: biały / white | -AZ: antracyt / anthracite
Dane fotometryczne oprawy IL zastosowanej w tych oprawach znajdują się w kartach katalogowych rodziny opraw IL.
The light planning data for the IL-Illuminant used in these luminaires is found in datasheets of IL family.

Wymiary EAx / Dimensions
Wymiary i odstępy pomiędzy wierconymi otworami EAR / EAQ
Dimensions and drilling distances EAR/ EAQ
104

39

50

Wszystkie wymiary w mm
All dimensions in mm
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FMW

OPRAWA EWAKUACYJNA Z ODLEWU CYNKOWEGO
ZINC DIE-CAST EXIT SIGN
56

22 m

•

Odlew cynkowy, biały lub antracyt

•

Zinc die-cast, white or anthracite

•

LED

•

LED

•

IP65

•

IP65

•

Montaż ścienny

•

Wall mounted

•

Zakres temperatury:
-5°C do +40°C

•

Permissible Temperatures:
-5°C to +40°C

Wytrzymała oprawa do montażu naściennego wykonana z odlewu cynkowego do
oświetlenia dróg ewakuacyjnych zgodnie
z EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.
Atrakcyjny wygląd dzięki niewidocznym
połączeniom śrubowym. Dostępna jako
oprawa dedykowana do systemu Centralnej
Baterii (CB) lub autonomiczna oprawa LED.

Wersja
Version

Robust wall-mounted Zinc die-cast luminaire
for the lighting of escape and rescue routes
according to EN 60598-1, EN 60598-2-22 and
EN 1838. Appealing design with concealed
screws.
Available for central power systems or as
LED-self-contained emergency luminaire.

Kod zamówieniowy wg montażu
Order numbers acc. to mounting

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

Ściana | wall
Oprawy autonomiczne z funkcją autotest | Self-contained luminaires with SelfControl module
LED, 3h, 230V AC

FMW003SC

3h

4,2 W

4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 8h, 230V AC

FMW008SC

8h

4,2 W

4,8V/2,0Ah NiMH

TEST

TEST

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC

FMW009ML

CB

4,5 W

*) standardowo: biały / white | -AZ: antracyt / anthracite
Wymiary i odstępy pomiędzy wierconymi otworami
Dimensions and drilling distances
58

262

204

116

90

188

178

28

28

28

Akcesoria
Accessories
205

160

24

44

Adapter sufitowy FMDA
FMDA - Ceiling mounted adapter

172

Wszystkie wymiary w mm
All dimensions in mm
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FMDS

OPRAWA AWARYJNA Z ODLEWU CYNKOWEGO
ZINC DIE-CAST EMERGENCY LUMINAIRE
58

•

Odlew cynkowy, biały lub antracyt

•

Zinc die-cast, white or anthracite

•

LED

•

LED

•

IP65

•

IP65

•

Montaż sufitowy

•

Ceiling mounted

•

Zakres temperatury:
-5°C do +40°C

•

Permissible Temperatures:
-5°C to +40°C

Wytrzymała
oprawa
do
montażu
sufitowego wykonana z odlewu cynkowego
do oświetlenia dróg ewakuacyjnych
i ratunkowych zgodnie z EN 60598-1, EN
60598-2-22 oraz EN 1838.

Robust
ceiling-mounted
Zinc
die-cast
luminaire for the lighting of escape and rescue
routes according to EN 60598-1, EN 605982-22 and EN 1838. Appealing design with
concealed screws.

Atrakcyjny wygląd dzięki niewidocznym
połączeniom śrubowym. Dostępna jako
oprawa dedykowana do systemu Centralnej
Baterii (CB) lub autonomiczna oprawa LED.

Available for central power systems or as
LED-self-contained emergency luminaire.

Wersja
Version

Kod zamówieniowy wg montażu
Order numbers acc. to mounting

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

Sufit | Ceiling
Oprawy autonomiczne z funkcją autotest| Self-contained luminaires with Self-Control module
LED, 3h, 230V AC

FMDS023SC

3h

6 W - 520 lm

4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 8h, 230V AC

FMDS028SC

8h

7,1 W - 200 lm 2x 4,8V/2,0Ah NiMH

TEST

TEST

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC | Luminaires for central power systems AC/DC
LED, 230V AC/DC

FMDS029

CB

4,6 W - 560 lm

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC

FMDS029ML

CB

5,2 W - 560 lm

*) standardowo: biały / white | -AZ: antracyt / anthracite

Tabela odległości FMDS029(ML) dla płaskich dróg ewakuacyjnych
Distance FMDS029(ML) for plane emergency routes
Wysokość montażu (m)
Mounting level (m)
2,00

4,29

9,63

8,77

6,96

2,86

2,50

4,91

11,50

10,47

8,15

3,20

3,00

5,41

12,74

11,61

8,64

3,33

3,50

5,82

13,99

12,61

9,09

3,50

4,00

6,40

15,13

13,55

9,45

3,60

5,00

7,14

17,12

15,28

10,10

3,76

6,00

7,96

19,04

16,72

10,62

3,90

7,00

8,34

20,68

17,90

11,00

3,88

8,00

8,88

22,10

18,84

11,24

3,90

9,00

9,00

23,34

19,29

11,40

3,81

10,50

8,49

24,87

19,35

11,40

3,42

12,00

7,80

25,47

18,75

11,16

3,00
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WEF

OŚWIETLENIE DRÓG EWAKUACYJNYCH
EMERGENCY ROUTE LIGHTING
60

IP20
LED

•

Odlew cynkowy, biały

•

Zinc die-cast, white

•

IP20

•

IP20

•

Wpuszczana w ścianie

•

Recessed wall mounting

•

-10° do +40°C

•

-10° up to +40°C

Oprawa awaryjna LED do zabudowy
w ścianie przeznaczona do oświetlenia
dróg ewakuacyjnych z EN 60598-1, EN
60598-2-22 oraz EN 1838.

LED emergency luminaire for wall installation
for the lighting of escape and rescue routes
according to EN 60598-1, EN 60598-2-22 and
EN 1838.

Dyskretna oprawa do zabudowy w ścianie
jest przeznaczona do montażu w konwencjonalnych puszkach instalacyjnych. Ramę
montażową można dopasować do puszki.
Przysłona
cynkowo-aluminiowa
jest
montowana za pomocą niewidocznego
z zewnątrz mocowania. Dioda statusowa
LED umieszczona w soczewce nie zaburza
harmonii obudowy.

The discreet recessed luminaire is designed for
installation in conventional installation jacks.
The mounting frame can be aligned with the
jack. The zinc-aluminum cover is locked
without externally visible fastening. Through
the status LED incorporated in the lens the
harmony of the housing is not interrupted.

Wersja
Version

Kod zamówieniowy wg montażu
Order numbers acc. to mounting

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

Wpuszczana | recessed
Oprawy autonomiczne z funkcją autotest| Self-contained luminaires with Self-Control module
LED, 3h, 230V AC

3h

WEF023SC *

5 W - 290 lm

4,8V/2,0Ah NiMH

TEST

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC | Luminaires for central power systems AC/DC
LED, 230V AC/DC

CB

WEF029 *

3,9 W - 420 lm

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC

WEF029ML *

4,5 W - 420 lm

Obudowa elektroniki do opraw autonomicznych
Electronics Box for self-contained luminaires

Rozsył światła WEF
WEF Illumination

38

Wymiary WEF
WEF Dimensions

CB

55

250

Puszka instalacyjna WEF 029(ML)
WEF 029(ML) Installation jack

1 lx
ok. 5m

Wysokość montażu 2,2m
Mounting height 2.2m

80

1 lx
ok. 4m

Wysokość montażu 0,5m
Mounting height 0.5m
Wszystkie wymiary w mm
All dimensions in mm
*) Dostawa z obudową UH1. Zawartość może przekraczać pojemność puszki instalacyjnej.
Delivered with 1 UH-housing. Content may exceed the volume of the installation socket..
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WER

OŚWIETLENIE DRÓG EWAKUACYJNYCH
EMERGENCY ROUTE LIGHTING
62

IP20
LED

•

Odlew cynkowy, biały lub
antracyt

•

IP20

•

Wpuszczana w ścianie

•

-10° do +40°C

•

Zinc die-cast, white or anthracite

•

IP20

•

Recessed wall mounting

•

-10° up to +40°C

Oprawa awaryjna LED do zabudowy
w ścianie przeznaczona do oświetlenia dróg
ewakuacyjnych i ratunkowych zgodnie z EN
60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.

LED emergency luminaire for wall installation
for the lighting of escape and rescue routes
according to EN 60598-1, EN 60598-2-22 and
EN 1838.

Dyskretna oprawa do zabudowy w ścianie
jest przeznaczona do montażu w konwencjonalnych puszkach. Ramę montażową
można dopasować do puszki. Przysłona
cynkowo-aluminiowa jest montowana za
pomocą niewidocznego z zewnątrz mocowania. Dioda statusowa LED umieszczona
w soczewce nie zaburza harmonii obudowy.

The discreet recessed luminaire is designed
for installation in conventional jacks. The
mounting frame can be aligned with the jack.
The zinc-aluminum cover is locked without
externally visible fastening. Through the status
LED incorporated in the lens the harmony of
the housing is not interrupted.

Wersja
Version

Kod zamówieniowy według koloru
Order numbers acc. to colour

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

antracyt /
anthracite

biały / white

Oprawy autonomiczne z funkcją autotest| Self-contained luminaires with Self-Control module
LED, 3h, 230V AC

WER023SC *

WER023SC-AZ

*

3h

3,1 W - 140 lm 4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 8h, 230V AC

WER028SC *

WER028SC-AZ *

8h

3,1 W - 140 lm 4,8V/2,0Ah NiMH

TEST

TEST

Oprawy autonomiczne do monitoringu bezprzewodowego Wireless Professional | Self-contained luminaires with Wireless Professional module
LED, 1h, 230V AC

WER021WL *

WER021WL-AZ

*

1h

5,6 W - 140 lm 4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 3h, 230V AC

WER023WL *

WER023WL-AZ *

3h

5,6 W - 140 lm 4,8V/2,0Ah NiMH

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC

WER029ML

WER029ML-AZ

CB

Obudowa elektroniki do opraw autonomicznych
Electronics Box for self-contained luminaires

Wymiary WER
WER Dimensions
90,2

2,1 W - 140 lm

Rozsył światła WER
WER Illumination

38

18,6

90,2

55

250

Wysokość montażu 2m
Mounting height 2m

Puszka instalacyjna WER 029ML
WER 029ML Installation jack
4,7

1 lx
ok. 4m

80

1 lx
ok. 2,5m

Wysokość montażu 0,5m
Mounting height 0.5m
Wszystkie wymiary w mm
All dimensions in mm
*) Dostawa z obudową UH1. Zawartość może przekraczać pojemność puszki instalacyjnej.
Delivered with 1 UH-housing. Content may exceed the volume of the socket.
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WAF

OŚWIETLENIE DRÓG EWAKUACYJNYCH
EMERGENCY ROUTE LIGHTING
64

LED

•

Odlew cynkowy, biały lub
antracyt

•

IP40

•

Montaż naścienny

•

-10° do +40°C

•

Zinc die-cast, white or anthracite

•

IP40

•

Surface wall mounting

•

-10° up to +40°C

Oprawa awaryjna LED do montażu
naściennego przeznaczona do oświetlenia
dróg ewakuacyjnych i ratunkowych zgodnie
z EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.

LED emergency luminaire for surface wall
mounting for the lighting of escape and rescue
routes according to EN 60598-1, EN 60598-222 and EN 1838.

Dyskretna oprawa ścienna znajduje zastosowanie, jeżeli nie jest możliwy montaż
wpuszczany opraw WEF lub WER.

The discreet luminaire is the perfect solution
if a recessed mounting of a WEF or WER
luminaire is not possible.

Wersja
Version

Kod zamówieniowy według koloru
Order numbers acc. to colour
biały | white

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

antracyt | anthracite

Oprawy autonomiczne z funkcją autotest| Self-contained luminaires with Self-Control module
LED, 3h, 230V AC

WAF023SC

WAF023SC-AZ

3h

5 W - 290 lm

4,8V/2,0Ah NiMH

TEST

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC | Luminaires for central power systems AC/DC
LED, 230V AC/DC

WAF029

WAF029-AZ

CB

3,9 W - 420 lm

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC

WAF029ML

WAF029ML-AZ

CB

4,5 W - 420 lm

Wymiary WAF
WAF Dimensions

Rozsył światła WAF
WAF Illumination

53
41

193

1 lx
ok. 5m

115

Wysokość montażu 2,2m
Mounting height 2.2m

20

1 lx
ok. 4m

30

Wszystkie wymiary w mm
All dimensions in mm

Wysokość montażu 0,5m
Mounting height 0.5m
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ZAW

OŚWIETLENIE DRÓG EWAKUACYJNYCH
EMERGENCY ROUTE LIGHTING
66

LED

•

Odlew cynkowy, biały lub
antracyt

•

LED

•

IP65

•

Montaż naścienny

•

Zakres temperatury:
ZAW 019ML: -25°C do +40°C *

•

ZAW 013SC/018SC: -5° do +40°C

•

ZAW 013SC/018SC-COOL:
-25°C do +40°C

Wytrzymała
naścienna
oprawa
oświetleniowa,
wykonana
z
odlewu
cynkowego,
do
oświetlania
dróg
ewakuacyjnych w obszarach wyjść, zgodna
z normą EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz
EN 1838.
Atrakcyjny wygląd z ukrytymi wkrętami
mocującymi. Dostępna w wersji zasilanej
z centralnego układu zasilania lub jako
autonomiczna
ewakuacyjna
oprawa
oświetleniowa LED.

•

Zinc die-cast, white or anthracite

•

LED

•

IP65

•

Surface wall mounted

•

Permissible Temperatures:
ZAW 019ML: -25°C to +40°C *

•

ZAW 013SC/018SC: -5° to +40°C

•

ZAW 013SC/018SC-COOL:
-25°C to +40°C

Robust wall-mounted Zinc die-cast luminaire
for the lighting of escape and rescue routes
in exit areas according to EN 60598-1, EN
60598-2-22 and EN 1838. Appealing design
with concealed screws.
Available for central power systems or as
LED-self-contained emergency luminaire.

*) Przedmiotowe oprawy mogą być eksploatowane z monitorowaniem poszczególnych opraw w obwodach trybu mieszanego (czas rozgrzewania wstępnego 1h) i w obwodach trybu ciągłego lub bez monitorowania
poszczególnych opraw we wszystkich rodzajach obwodów prądowych.
The luminaires can be operated with individual luminaire monitoring in mixed mode circuits (1h-preheating time) and in maintained mode circuits or without individual luminaire
monitoring in all circuit types.
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ZAW
OŚWIETLENIE DRÓG EWAKUACYJNYCH
EMERGENCY ROUTE LIGHTING
Wersja
Version

Autonomia
Operating Time

Kod zamówieniowy według koloru
Order numbers acc. to colour
biały / white

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

antracyt /
anthracite

Oprawy autonomiczne z funkcją autotest | Self-contained luminaires with SelfControl module
LED, 3h, 230V AC

ZAW013SC

ZAW013SC-AZ

LED, 8h, 230V AC

ZAW018SC

ZAW018SC-AZ

LAT

GWARANCJA
Obudowa, elektronika, LED, akumulator LiFePO4

3h

4,6 W - 170 lm

3,2V / 0,57Ah LiFePO4

8h

4,6 W - 76 lm

3,2V / 3,0 Ah LiFePO4

TEST

TEST

Oprawy autonomiczne do monitoringu bezprzewodowego Wireless Professional | Self-contained luminaires with Wireless Professional module
LED, 3h, 230V AC

ZAW013WL

ZAW013WL-AZ

LED, 8h, 230V AC

ZAW018WL

ZAW018WL-AZ

LAT

GWARANCJA
Obudowa, elektronika, LED, akumulator LiFePO4

3h

5,3 W - 170 lm

3,2V / 3,0 Ah LiFePO4

8h

5,3 W - 76 lm

3,2V / 3,0 Ah LiFePO4

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC

ZAW019ML

ZAW019ML-AZ

CB

3,15 W - 200 lm

Wszystkie wersje dostępne również jako oprawy typu COOL z zewnętrzną obudową akumulatora do montażu w budynku.
Możliwy montaż oprawy na wolnym powietrzu lub w chłodniach.
All versions also available as COOL-luminaires with external battery housing for mounting within the building.
The luminaire may be mounted outside or in cool stores.
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LED

Odstępy pomiędzy wierconymi otworami ZAW
Drilling Distances ZAW

65

Wymiary ZAW
Dimensions ZAW

240
28

ø20

ø5

140

80

40

315

65

Zewnętrzna obudowa akumulatora - COOL
External battery housing -COOL
76

38

114
162
176

55

69
116
130

250

IP20

IP54

Wszystkie wymiary w mm
All dimensions in mm

Tabela odległości ZAW019ML dla płaskich dróg ewakuacyjnych
Distance ZAW019ML for plane emergency routes
Wysokość montażu (m)
Mounting level (m)
2,00

0,00

3,22

5,54

10,77

4,49

2,50

0,00

3,42

6,19

12,13

4,91

3,00

0,00

3,52

6,55

13,31

5,20

3,50

0,00

3,57

5,32

14,21

3,38

4,00

0,00

3,53

4,29

13,20

2,70

Tabela odległości jest oparta na następujących parametrach: Współczynnik konserwacji: 0,8;
współczynnik oświetlenia awaryjnego 1,00; minimalna moc oświetleniowa na linii środkowej:
1,00 lx; minimalna moc oświetleniowa na połowie szerokości drogi ewakuacyjnej: 0,50 lx;
maksymalna równomierność na linii środkowej 40:1; szerokość drogi ewakuacyjnej 2,00 m

The distance table is based on the following parameters: Maintenance factor: 0.8; emergency lighting
factor 1.00; Minimum illumination on the center line: 1.00 lux; Minimum illumination on the half width of
the rescue route: 0.50 lux, uniformity on the midline maximum 40:1; Width of the rescue route 2.00m

**) W przypadku opraw z obudową metalową, ze względów konstrukcyjnych dochodzi do zmniejszenia zasięgu łączności radiowej o ok. 20%.
For luminaires with metal housing the wireless range may be reduced by 20%.
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OPRAWY UNIWERSALNE
UNIVERSAL LUMINAIRES
70

71

KM

UNIWERSALNA OPRAWA OŚWIETLENIOWA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
UNIVERSAL PLASTIC LUMINAIRE
72

IP43
w zestawie

•
•
•
•
•

Tworzywo sztuczne, białe
Kompletny zestaw piktogramów
(ISO 7010)
IP43
Uniwersalny montaż
-5° do +40°C

Oprawa oświetlenia awaryjnego zgodna z
normami EN 60598-1, EN
60598-2-22 oraz EN 1838.
Smukła, elegancka, delikatnie wypukła, syntetyczna oprawa nachylona w kierunku patrzącego, zwężająca się symetrycznie ku dołowi. Przystosowana do wszechstronnego
montażu (na ścianie / na suficie / w suficie
podwieszanym / z wykorzystaniem uchytów mocujących). Oprawa składa się zaledwie z 3 części, montaż wpuszczany, dzięki
specjalnej ramce, odbywa się bez użycia
narzędzi. Podczas demontażu oprawa jest
odłączona od napięcia zasilającego. Praca
w trybie awaryjnym lub sieciowo-awaryjnym. Większą funkcjonalność oprawy uzyskujemy dzięki łatwym w instalacji piktogramom z możliwością ich zmiany bez użycia
narzędzi. Do każdej oprawy dołączony jest
uniwersalny zestaw piktogramów (prawo,
lewo, dół, neutralny).

•
•
•
•
•

uniwersalny

LED

24m

Plastic, white
Complete set of pictographs
(ISO 7010)
IP43
Universal mounting
-5° up to +40°C

Emergency sign luminaire in accordance to EN
60598-1, EN 60598-2-22 and EN 1838.
Slim, elegant, convex, synthetic luminaire
tilted towards the viewer, continuously symmetrically tapered towards the bottom. For
universal mounting (wall/ceiling surface
mount/integrated ceiling mount/brackets).
For mounting convenience, the luminaire consists of only 3 parts. Toolfree mountable on
the quick assembly integrated ceiling mounting or wall mounting system. The luminaire
has zero potential when dismanteled.
Suitable for continuous mode or stand-by
mode. Reliable planning due to a toolfree and
variable, on-site use of the pictograms. Set of
pictograms (left, right, down, up) is included in
the scope of delivery.
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KM
UNIWERSALNA OPRAWA OŚWIETLENIOWA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
UNIVERSAL PLASTIC LUMINAIRE

Wersja
Version

Kod zamówieniowy wg montażu
Order numbers acc. to mounting

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

Uniwersalny
Oprawy autonomiczne z funkcją autotest | Self-contained luminaires with SelfControl module
LED, 3h, 230V AC

KMU013SC

LED, 8h, 230V AC

KMU018SC

LAT

GWARANCJA
Obudowa, elektronika, LED, akumulator LiFePO4

3h

4,6 W

3,2V / 0,57Ah LiFePO4

8h

4,6 W

3,2V / 3,0 Ah LiFePO4

TEST

TEST

Oprawy autonomiczne do monitoringu bezprzewodowego Wireless Professional | Self-contained luminaires with Wireless Professional module
LED, 3h, 230V AC

KMU013WL

LED, 8h, 230V AC

KMU018WL

LAT

GWARANCJA
Obudowa, elektronika, LED, akumulator LiFePO4

3h

4,6 W

3,2V / 3,0 Ah LiFePO4

8h

4,6 W

3,2V / 3,0 Ah LiFePO4

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC
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KMU019ML

CB

3,15 W

IP43
w zestawie

Wymiary KM
Dimensions KM

uniwersalny

LED

24m

Ramka wpuszczana KME / wycięcie otworu
KME Recessed frame / hole cut out

34

3U]\VáRQD
174

:\FLĊFLHRWZRUX
*áĊERNRĞü
250

10

Odstępy pomiędzy wierconymi otworami KM sufit/ściana
Drilling distances KM ceiling/wall

125
90

125
90

ø15
Decke / ceiling

33

ø15
Wand / wall

33

17

3,5 17
ø5

ø5

180

140

Wszystkie wymiary w mm
All dimensions in mm

Akcesoria / Accessories

*
3PW – EUTRAC
Adapter trójfazowy

KMBE

KME

AWKS

BALLPLX-KMU

* (nie dotyczy KMU013/not for KMU013)

75

KSU

OPRAWA KRAWĘDZIOWA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
PLASTIC EDGE LUMINAIRE
76

w zestawie

Biała obudowa z tworzywa sztucznego

•

White plastic housing

•

Widoczność 22 m

•

22m viewing distance

•

Kompletny zestaw piktogramów
(ISO 7010)

•

Complete set of pictographs
(ISO 7010)

•

IP54

•

IP54

•

Źródło światła LED

•

LED Illuminant

•

Universal mounting

•

Uniwersalny montaż

•

-5° up to +40°C

•

-5° do +40°C

•

Krawędziowa oprawa oświetleniowa LED z wysokiej jakości tworzywa sztucznego do uniwersalnego montażu. W skład oprawy wchodzą
3 części dzięki czemu jej montaż i serwis jest
niezwykle prosty (narzędzia nie są wymagane).
Zastosowanie: tryb pracy awaryjnej lub sieciowo-awaryjnej.
Większą funkcjonalność oprawy uzyskujemy
dzięki łatwym w instalacji piktogramom z możliwością ich zmiany bez użycia narzędzi. Do każdej oprawy dołączony jest uniwersalny zestaw
piktogramów (lewo, prawo, dół, neutralny).
Oznakowanie zgodne z normą EN 60598-1, EN
60598-2-22 oraz EN 1838.

uniwersalny

LED

22 m

Innovative plastic edge LED luminare for universal mounting . This luminaire has the simplest installation using only 3 parts.
Applicable for maintained or non-maintained
operation mode. Improved reliability through
easy to install universal use of pictograms.
Universal pictogram set (left, right, up, down)
included.
Exit sign according to EN 60598-1, EN 605982-22 and EN 1838 norms.
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KSC

OPRAWA KRAWĘDZIOWA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
PLASTIC EDGE LUMINAIRE
78

w zestawie

Biała obudowa z tworzywa sztucznego

•

White plastic housing

•

Widoczność 22 m

•

22m viewing distance

•

Kompletny zestaw piktogramów (ISO 7010)

•

Complete set of pictographs
(ISO 7010)

•

IP54

•

IP54

•

Źródło światła LED

•

LED Illuminant

•

Uniwersalny montaż

•

Universal mounting

•

-5° up to +40°C

•

•

-5° do +40°C

Krawędziowa oprawa oświetleniowa LED
z wysokiej jakości tworzywa sztucznego do
uniwersalnego montażu. W skład oprawy
wchodzą 3 części dzięki czemu jej montaż i
serwis jest niezwykle prosty (narzędzia nie
są wymagane). Zastosowanie: tryb pracy
awaryjnej lub sieciowo-awaryjnej. Większą
funkcjonalność oprawy uzyskujemy dzięki
łatwym w instalacji piktogramom z możliwością
ich zmiany bez użycia narzędzi. Do każdej
oprawy dołączony jest uniwersalny zestaw
piktogramów (lewo, prawo, dół, neutralny).
Oznakowanie zgodne z normą EN 60598-1, EN
60598-2-22 oraz EN 1838.
Oprawa oświetleniowa KSC służy również do
oświetlania urządzeń przeciwpożarowych i
pierwszej pomocy z natężeniem oświetlenia co
najmniej 5 luksów na urządzeniach zgodnie z
EN 1838.

uniwersalny

LED

22 m

Innovative high-grade LED exit sign and emergency luminare for universal mounting . This
luminary has the simplest installation using
only 3 parts. Applicable for maintained or
non-maintained operation mode. Improved
reliability through easy to install and universal use of pictograms. Universal pictogram set
(left, right, up, down) included.
The KSC luminaire is also designed for illumination of fire fighting and first aid facilities
with at least 5 lux on the equipment according
to EN 1838.
Signs according to EN 60598-1, EN 60598-2-22
and EN 1838 norms.
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KSU / KSC
OPRAWA KRAWĘDZIOWA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
PLASTIC EDGE LUMINAIRE
KSU z białą osłoną | KSU with white cover
Wersja
Version

Kod zamówieniowy wg montażu
Order numbers acc. to mounting

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

Uniwersalny
Oprawy autonomiczne z funkcją autotest | Self-contained luminaires with SelfControl module
LED, 3h, 230V AC

KSU013SC

LED, 8h, 230V AC

KSU018SC

LAT

GWARANCJA
Obudowa, elektronika, LED, akumulator LiFePO4

3h

4,6 W

3,2V / 0,57Ah LiFePO4

8h

4,6 W

3,2V / 3,0 Ah LiFePO4

TEST

TEST

Oprawy autonomiczne do monitoringu bezprzewodowego Wireless Professional | Self-contained luminaires with Wireless Professional module
LED, 3h, 230V AC

KSU013WL

LED, 8h, 230V AC

KSU018WL

LAT

GWARANCJA
Obudowa, elektronika, LED, akumulator LiFePO4

3h

4,6 W

3,2V / 3,0 Ah LiFePO4

8h

4,6 W

3,2V / 3,0 Ah LiFePO4

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC

KSU019ML

CB

3,15 W

KSC z przezroczystą osłoną | KSC with clear cover
Wersja
Version

Kod zamówieniowy wg montażu
Order numbers acc. to mounting

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

Uniwersalny
Oprawy autonomiczne z funkcją autotest | Self-contained luminaires with SelfControl module
LED, 3h, 230V AC

KSC013SC

LED, 8h, 230V AC

KSC018SC

LAT

GWARANCJA
Obudowa, elektronika, LED, akumulator LiFePO4

3h

4,6 W - 170 lm

3,2V / 0,57Ah LiFePO4

8h

4,6 W - 76 lm

3,2V / 3,0 Ah LiFePO4

TEST

TEST

Oprawy autonomiczne do monitoringu bezprzewodowego Wireless Professional | Self-contained luminaires with Wireless Professional module
LED, 3h, 230V AC

KSC013WL

LED, 8h, 230V AC

KSC018WL

LAT

GWARANCJA
Obudowa, elektronika, LED, akumulator LiFePO4

3h

4,6 W - 170 lm

3,2V / 3,0 Ah LiFePO4

8h

4,6 W - 76 lm

3,2V / 3,0 Ah LiFePO4

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC
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KSC019ML

CB

3,15 W - 200 lm

w zestawie

uniwersalny

22 m

LED

Tabela odległości KSC013 dla płaskich dróg ewakuacyjnych
Distance table KSC013 for plane emergency routes
Wysokość montażu (m)
Mounting level (m)
2,00

2,86

7,25

7,12

6,94

2,65

2,50

1,27

7,68

7,64

7,32

2,98

3,00

1,15

6,47

6,16

7,91

2,90

3,50

1,14

3,71

6,05

8,37

2,64

4,00

1,15

3,34

5,69

8,38

2,50

Tabela odległości jest oparta na następujących parametrach: Współczynnik konserwacji: 0,8;
współczynnik oświetlenia awaryjnego 1,00; minimalna moc oświetleniowa na linii środkowej:
1,00 lx; minimalna moc oświetleniowa na połowie szerokości drogi ewakuacyjnej: 0,50 lx;
maksymalna równomierność na linii środkowej 40:1; szerokość drogi ewakuacyjnej 2,00 m

The distance table is based on the following parameters: Maintenance factor: 0.8; emergency lighting
factor 1.00; Minimum illumination on the center line: uniformity on the midline maximum 40:1; Width of
the rescue route 2.00m

Odstępy pomiędzy wierconymi otworami KSU / KSC sufit/ściana
Drilling distances KSU / KSC ceiling/wall
125
90

125
90

ø15
Decke / ceiling

33

ø15
Wand / wall

33

17

3,5 17
ø5

ø5

180

140

Wycięcie otworu - Wpuszczana ramka KME
Hole cut-out KME recessed frame

Wpuszczana ramka KME
KME Recessed frame

:\FLĊFLHRWZRUX
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3U]\VáRQD

Wymiary KSU / KSC
Dimensions KSU / KSC
34

250

50
Rozsył światła KSC013 – mierzony 1 m nad podłożem, wysokość montażu
oprawy 2,20 m

174

Light beam KSC013 – 1m above the ground, mounting height of the
luminaire 2,20m

236

10

Wszystkie wymiary w mm
All dimensions in mm

1 lx
5 lx
ok. 2,0m

ok. 4,0m

Akcesoria / Accessories

1 lx
KME

BALLPLX-KMU

KMBE

5 lx

*
3PW – EUTRAC
Adapter trójfazowy

* (nie dotyczy KSU/KSC013/not for KSU/KSC013)

ok. 2,20m

ok. 4,40m
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KBU

MODUŁOWA OPRAWA EWAKUACYJNA
MODULAR EMERGENCY AND EXIT SIGN LUMINAIRE
82

uniwersalny

•

Biała obudowa z tworzywa sztucznego

•

White plastic housing

•

Widoczność 14 m do 30 m dzięki
zastosowaniu różnej wielkości paneli
dyfuzora

•

14m up to 30m viewing distance with
optional pictograph sets

•

IP64

•

IP64

•

LED Illuminant

•

Źródło światła LED

•

Universal mounting

•

Uniwersalny montaż

•

•

Zakres temperatury: -5°C do +40°C;
KBU019/KBU029: - 30°C do + 40°C *

Permissible Temperatures:
-5°C to +40°C;
KBU019/KBU029: -30°C to +40°C *

Modułowa oprawa ewakuacyjna LED /
oświetlenie awaryjne zgodne z EN 60598-1,
EN 60598-2-22, EN 7010 oraz EN 1838.

LED exit sign / emergency light according to
EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 7010 and EN
1838.

Obudowa z tworzywa sztucznego, z możliwością użycia trzech różnych rozmiarów
dyfuzora. Oprawa posiada modularną budowę i uniwersalny sposób montażu, zarówno w przypadku opraw używanych jako
oświetlenie ewakuacyjne lub awaryjne (bez
użycia piktogramów).

Cuboid plastic housing, discreetly reduced design on the lamps substance. Modular design
and universal mounting for use as emergency
luminaire with and without the application
of pictograms. The modular system allows
the light to be converted at any time without
dismantling and tools to a exit sign luminaire.
Panes for mounting pictographs have to be
ordered seperately.

Modułowy system pozwala na zmianę charakteru oprawy bez konieczności jej demontażu i użycia narzędzi.

LED

14-30m

You get planning safety by variable use and
toolless change of pictographs.

*) Oprawy oświetleniowe można monitorować indywidualnie w trybie mieszanym (czas wstępnego nagrzewania 1 godzina) oraz w obwodach działających w trybie ciągłym bez monitorowania indywidualnych
opraw oświetleniowych, we wszystkich typach obwodów.
The luminaires can be operated with individual luminaire monitoring in mixed mode circuits (1h-preheating time) and in maintained mode circuits or without individual luminaire monitoring in all circuit types.
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KBU
MODUŁOWA OPRAWA EWAKUACYJNA
MODULAR EMERGENCY AND EXIT SIGN LUMINAIRE

Wersja
Version

Kod zamówieniowy wg montażu
Order numbers acc. to mounting

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

Uniwersalny
Oprawy autonomiczne | Self-contained luminaires
LED, 3h, 230V AC

KBU013

3h

6,1 W - 150 lm 4,8V/2,0Ah NiMH

Oprawy autonomiczne z funkcją autotest| Self-contained luminaires with Self-Control module
LED, 3h, 230V AC

KBU013SC

3h

6,1 W - 150 lm 4,8V/2,0Ah NiMH

TEST

Oprawy autonomiczne do monitoringu bezprzewodowego Wireless Professional | Self-contained luminaires with Wireless Professional module
LED, 3h, 230V AC

KBU013WL

3h

7,5 W - 150 lm 12V/0,8Ah NiMH

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC | Luminaires for central power systems AC/DC
LED, 230V AC/DC

KBU019

CB

4,5 W - 340 lm

LED, 230V AC/DC

KBU029

CB

4,6 W - 560 lm

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC

KBU019ML

CB

5,2 W - 340 lm

LED, 230V AC/DC

KBU029ML

CB

5,2 W - 560 lm
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uniwersalny

Wycięcie otworu na ramkę wpuszczaną KB
Hole cut-out for KB recessed frame

LED

14-30m

Odstępy pomiędzy wierconymi otworami KBU - ściana
Drilling distances KBU wall

355

326mm
163

70

*áĊERNRĞü

60mm

50
14
ø15
7

26
312

Odstępy pomiędzy wierconymi otworami KBU - sufit
Drilling distances KBU ceiling
326mm
ø15
50
Wszystkie wymiary w mm
All dimensions in mm

163

25
7

26
312

Akcesoria / Accessories

ĞUHGQLDV]\ED

KBK

KBM

KBG

14 m

22 m

30 m

GXĪDV]\ED

AWX001

BALLPLX-KBU

KBE

BALLPLX-KBE

BALLPLX-KBS

**

**

**

PDáDV]\ED

KBBE

**) W przypadku montażu z zawiesiem IP40
With pendant fitting or cord suspension IP40 only
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IL

OŚWIETLENIE DRÓG EWAKUACYJNYCH
EMERGENCY ROUTE LIGHTING
86

LED

•

Tworzywo sztuczne, białe

•

Plastic, white

•

ILEx - IP20/40; ILDx - IP40

•

ILEx - IP20/40; ILDx - IP40

•

Montaż powierzchniowy (ILD),
montaż wpuszczany (ILE)

•

Ceiling or recessed mounting

•

-5° do +40°C

•

-5° up to +40°C

•

Przycisk testowy wbudowany w
oprawę LED

•

Test switch integrated in LED

•

•

Jako oprawa zasilana z systemu
centralnej baterii, wyposażona w
funkcję ściemniania, co zmniejsza
oślepiający efekt światła

As luminaire for central battery
systems with dimming function for
reduced blinding eﬀect

Oprawy oświetlenia awaryjnego LED, doskonale wpisujące się w architekturę wnętrza.
Spełniają wszystkie wymogi i normy niezależnie od tego czy są zasilane z własnego
źródła, czy podłączone do systemów
centralnej baterii. W celu uzyskania różnego
rozkładu światła stosuje się cztery różne
soczewki i można je doskonale dostosować
do warunków montażowych w danym miejscu. Wszystkie oprawy IL są dostępne w
dwóch wariantach: do montażu powierzchniowego oraz jako oprawy wpuszczane
w materiał, na którym są zamontowane.
Oprawy do montażu powierzchniowego
składają się z dwóch części, w zamontowanym na suficie korpusie znajdują się zaciski
do podłączenia zasilania. Sama oprawa zaś
jest montowana bez narzędzi i w czasie
demontażu nie znajduje się pod napięciem.
Dioda LED, sygnalizująca status oprawy,
jest dyskretnie wbudowana w oprawę, nie
zmieniając jej charakteru.

The discreet designed LED emergency luminaire IL is a true all-rounder. Whether as selfcontained emergency light or for connection to
central battery systems: it is ready for almost
all requirements and provides always the right
solution. As many as four diﬀerent lenses for
diﬀerent light distribution are available and
make a perfect adaptation to the respective
mounting situation possible. All versions of
the IL are available for surface mounting and
as recessed mounted luminaire.
The IL surface mounted luminaire consists of
2 parts, the ceiling mounted bar includes the
power supply terminals. The actual luminaire
is mounted without tools and is at disassembly mains voltage free.
The status LED within the lens does not disturb
the homogenous look of the luminaire.

ILDR / ILER
Oprawy zapewniają oświetlenie antypaniczne w przypadku sufitów o
wysokości do 4 m i w punkcie przecięcia
dwóch korytarzy.

ILDR / ILER
Radiate beam for escape routes with ceiling
heights up to 4m.

ILDF / ILEF
Oprawy posiadają soczewki koncentrujące
światło w dwóch głównych kierunkach.
Takie oświetlenie korytarza jest w szczególności skuteczne przy wysokości sufitu nie
przekraczającej 4m i umożliwia rozmieszczanie opraw co 24m na drodze ewakuacyjnej.

ILDF / ILEF
Focused lens in two main directions for
luminaire distances of up to 24m at ceiling
heights of up to 4m.

ILDH / ILEH
Oprawy doskonale spełniają zadanie w
przypadku montażu w wysokich sufitach,
np. w magazynach. Specjalna soczewka
kieruje światło w dwóch głównych kierunkach, co umożliwia zachowanie 35 metrowych odstępów między oprawami, przy
wysokości sufitu do 16 m.

ILDH / ILEH
Special lens with focused light in two main
directions. For luminaire distances of over
30m at ceiling heights of up to 16m.

ILDS / ILES
Punktowa soczewka zapewnia równomierny rozkład światła we wszystkich
kierunkach, nawet jeśli wysokość sufitu
przekracza 4 m.

ILDS / ILES
The spot lens ensures an even distribution
of light in all directions, even with ceiling
heights over 4m.
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IL
OŚWIETLENIE DRÓG EWAKUACYJNYCH
EMERGENCY ROUTE LIGHTING
Wersja
Version

Kod zamówieniowy wg montażu
Order numbers acc. to mounting
Sufit | ceiling

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

Wpuszczana | recessed

Oprawy autonomiczne z funkcją autotest| Self-contained luminaires with Self-Control module
Oświetlenie korytarzy
Corridor illumination
Oświetlenie korytarzy
Corridor illumination
Oświetlenie antypaniczne
radial illumination
Światło punktowe z wysokich sufitów
Spotlight high ceilings
Światło punktowe z wysokich sufitów
Spotlight high ceilings

ILDF023SC

ILEF023SC

3h

3,7 W - 240 lm 4,8V/2,0Ah NiMH

ILDF028SC

ILEF028SC

8h

3,7 W - 110 lm 4,8V/2,0Ah NiMH

ILDR023SC

ILER023SC

3h

3,7 W - 240 lm 4,8V/2,0Ah NiMH

ILDS023SC

ILES023SC

3h

3,7 W - 240 lm 4,8V/2,0Ah NiMH

ILDS028SC

ILES028SC

8h

3,7 W - 110 lm 4,8V/2,0Ah NiMH

TEST

TEST

TEST

TEST

TEST

Oprawy autonomiczne do monitoringu bezprzewodowego Wireless Professional | Self-contained luminaires with Wireless Professional module
Oświetlenie korytarzy
Corridor illumination
Oświetlenie korytarzy
Corridor illumination
Oświetlenie antypaniczne
radial illumination
Światło punktowe z wysokich sufitów
Spotlight high ceilings
Światło punktowe z wysokich sufitów
Spotlight high ceilings

ILDF023WL

ILEF023WL

3h

3,7 W - 240 lm 4,8V/2,0Ah NiMH

ILDF028WL

ILEF028WL

8h

3,7 W - 110 lm 4,8V/2,0Ah NiMH

ILDR023WL

ILER023WL

3h

3,7 W - 240 lm 4,8V/2,0Ah NiMH

ILDS023WL

ILES023WL

3h

3,7 W - 240 lm 4,8V/2,0Ah NiMH

ILDS028WL

ILES028WL

8h

3,7 W - 110 lm 4,8V/2,0Ah NiMH

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
Oświetlenie korytarzy
Corridor illumination
Oświetlenie antypaniczne
radial illumination
Światło punktowe z wysokich sufitów
Spotlight high ceilings
Do wysokich sufitów
for high ceilings

ILDF029ML

ILEF029ML

CB

4,6 W - 360 lm

ILDR029ML

ILER029ML

CB

4,6 W - 360 lm

ILDS029ML

ILES029ML

CB

4,6 W - 360 lm

ILDH029ML

ILEH029ML

CB

4,6 W - 360 lm

Oprawa ILxR nie jest dostępna dla 8-godzinnego czasu podtrzymania.
The Luminaire ILxR is not available with 8h Operating Time.
Oprawa oświetlenia awaryjnego IL(E/D)H jest dostępna tylko
w wersji do Centralnej Baterii. Dzięki zastosowaniu specjalnej
soczewki strumień świetlny ERT-LED jest skupiony i skierowany
w określonym kierunku co umożliwia zastosowanie ,w
korytarzach, odstępów między oprawami przekraczających 30 m
przy montażu na wysokości ponad 8m.
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The emergency lluminaire IL(E/D)H is available only for connection
to central battery systems. Thanks to the special design of the lens
the light of the ERT-LED is very concentrated in the predetermined
direction and thus allows at mounting heights of more than 8m
luminaire distances of more than 30m in corridors.

LED

Wymiary i otwory ILE (oprawy autonomiczne oraz oprawy zasilane z
centralnej baterii)
Dimensions and Hole cutout ILE (self-contained & CBS)

Wymiary i rozstaw wiercenia ILD (oprawy autonomiczne oraz oprawy
zasilane z centralnej baterii)
Dimensions and drilling distances ILD (self-contained / CBS)
50

25

ø5
Widok z boku
lateral view

Widok z boku
lateral view
6

36mm

Wycięcie otworu
hole cut-out ø: 105mm
Głębokość zabudowy
mounting depth: 80mm

ø15
100

122
Wszystkie wymiary w mm
All dimensions in mm

Mechanizm mocujący ILE /
mounting mechanism

Akcesoria / Accessories
IL-OEF-PC: Opcjonalnie dostarczamy narzędzie
do otwierania opraw oświetleniowych ILEx.
For easy opening of ILEx an optional opener is
available.
IL-APA: Specjalny adapter do bocznego prowadzenia
kabli w oprawach ILD
Adapter plate for lateral cable feed to ILD-luminaires
ILB1/ILB2: Kwadratowe obudowy
Square covers

BALLPLX-ILD

ILB1

BALLPLX-ILD: Osłona ochronna z pleksiglasu do
opraw ILD
Acrylic glass ball protection for ILD luminaires
BALLPLX-ILE: Osłona ochronna z pleksiglasu do
opraw ILE
Acrylic glass ball protection for ILD luminaires

ILB2
BALLPLX-ILE

3PW – EUTRAC
Adapter trójfazowy

W przypadku instalacji opraw wpuszczanych w beton zalecamy wpuszczane obudowy Speisberg IBTronic XL H 185 FE lub Kaiser Halox-P.
For concrete installation, we recommend the recessed boxes Spelsberg IBTronic XL H 185 FE or Kaiser Halox-P.
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Tabela odległości ILDF029ML / ILEF029ML dla płaskich dróg ewakuacyjnych (dodatkowe tabele odległości na naszej witrynie internetowej)
Distance table ILDF029ML / ILEF029ML for plane emergency routes (additional distance tables on our website)
Wysokość montażu (m)
Mounting level (m)
2,00

2,30

6,11

12,65

19,27

8,02

2,50

2,41

6,45

14,12

22,07

9,33

3,00

2,43

6,73

15,42

24,50

9,81

3,50

2,36

6,92

16,29

26,71

10,16

4,00

2,31

7,01

16,52

28,14

9,42

Tabela odległości ILDS029ML / ILES029ML dla płaskich dróg ewakuacyjnych (dodatkowe tabele odległości na naszej witrynie internetowej)
Distance table ILDS029ML / ILES029ML for plane emergency routes (additional distance tables on our website)
Wysokość montażu (m)
Mounting level (m)
2,00

2,30

5,44

5,43

5,43

2,30

2,50

2,88

6,80

6,78

6,79

2,88

3,00

3,11

7,75

7,73

7,71

3,11

3,50

3,38

8,26

8,24

8,21

3,26

4,00

3,60

8,80

8,76

8,72

3,48

5,00

3,90

9,70

9,64

9,60

3,90

6,00

4,20

10,50

10,44

10,36

4,04

7,00

4,38

11,22

11,14

11,04

4,20

8,00

4,44

11,82

11,70

11,56

4,26

9,00

4,38

12,27

12,15

12,00

4,38

10,50

4,23

12,81

12,63

12,42

4,02

12,00

3,66

12,99

12,78

12,57

3,66
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Tabela odległości ILDH029ML / ILEH029ML dla płaskich dróg ewakuacyjnych (dodatkowe tabele odległości na naszej witrynie internetowej)
Distance table ILDH029SC / ILEH029ML for plane emergency routes (additional distance tables on our website)
Wysokość montażu (m)
Mounting level (m)
2,00

0,39

1,16

5,55

10,06

4,29

2,50

0,49

1,45

6,93

12,58

5,36

3,00

0,58

1,74

8,32

15,10

6,43

3,50

0,68

2,03

9,70

17,61

7,51

4,00

0,78

2,32

11,09

20,13

8,58

5,00

0,80

2,18

12,24

22,88

9,40

6,00

0,84

2,24

12,96

25,08

9,98

7,00

0,98

2,40

13,66

26,82

10,78

8,00

0,98

2,60

14,16

28,46

11,02

9,00

1,11

2,76

14,55

29,88

11,52

10,50

1,11

2,85

15,03

31,53

12,09

12,00

1,26

3,09

15,54

32,73

12,42
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Tabela odległości ILDF023SC / ILEF023SC dla płaskich dróg ewakuacyjnych (dodatkowe tabele odległości na naszej witrynie internetowej)
Distance table ILDF023SC / ILEF023SC for plane emergency routes (additional distance tables on our website)
Wysokość montażu (m)
Mounting level (m)
2,00

2,00

5,41

11,52

17,71

7,46

2,50

2,02

5,63

12,79

20,20

8,18

3,00

1,95

5,75

13,64

22,37

8,24

3,50

1,78

5,77

13,64

23,58

7,51

4,00

1,54

5,65

13,05

24,00

6,66

Tabela odległości ILDS023SC(WL) / ILES023SC(WL) dla płaskich dróg ewakuacyjnych (dodatkowe tabele odległości na naszej witrynie internetowej)
Distance table ILDS023SC(WL) / ILES023SC(WL) for plane emergency routes (additional distance tables on our website)
Wysokość montażu (m)
Mounting level (m)
2,00

1,74

4,10

4,10

4,10

1,74

2,50

1,95

4,61

4,61

4,61

1,95

3,00

2,18

5,09

5,09

5,09

2,18

3,50

2,36

5,57

5,57

5,57

2,36

4,00

2,50

6,01

6,01

6,01

2,50

5,00

2,78

6,82

6,82

6,82

2,78

6,00

2,80

7,48

7,48

7,48

2,80

7,00

2,68

7,94

7,94

7,94

2,68

8,00

2,44

8,18

8,18

8,18

2,44

9,00

1,74

8,16

8,16

8,16

1,74

Tabela odległości ILDR023SC / ILER023SC dla płaskich dróg ewakuacyjnych (dodatkowe tabele odległości na naszej witrynie internetowej)
Distance table ILDR023SC / ILER023SC for plane emergency routes (additional distance tables on our website)
Wysokość montażu (m)
Mounting level (m)
2,00

4,29

10,10

10,10

10,10

4,29

2,50

4,33

11,66

11,66

11,66

4,33

3,00

2,52

12,55

12,55

12,55

2,52

3,50

0,12

10,19

10,19

10,19

0,12

4,00

0,00

8,97

8,97

8,97

0,0
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Tabela odległości ILDF028SC(WL) / ILEF028SC(WL) dla płaskich dróg ewakuacyjnych (dodatkowe tabele odległości na naszej witrynie internetowej)
Distance table ILDF028SC(WL) / ILEF028SC(WL) for plane emergency routes (additional distance tables on our website)
Wysokość montażu (m)
Mounting level (m)
2,00

1,30

3,89

9,20

15,02

5,49

2,50

1,11

3,88

9,03

16,15

4,91

3,00

0,86

3,71

8,25

15,93

3,22

3,50

0,00

3,32

6,31

14,34

0,00

4,00

0,00

2,80

5,22

11,53

0,00

Tabela odległości ILDS028SC(WL) / ILES028SC(WL) dla płaskich dróg ewakuacyjnych (dodatkowe tabele odległości na naszej witrynie internetowej)
Distance table ILDS028SC(WL) / ILES028SC(WL) for plane emergency routes (additional distance tables on our website)
Wysokość montażu (m)
Mounting level (m)
2,00

1,93

4,76

4,76

4,76

1,93

2,50

2,17

5,31

5,31

5,31

2,17

3,00

2,34

5,80

5,80

5,80

2,34

3,50

2,54

6,24

6,24

6,24

2,54

4,00

2,60

6,62

6,62

6,62

2,60

5,00

2,66

7,26

7,26

7,26

2,66

6,00

2,68

7,66

7,66

7,66

7,66

7,00

2,42

7,82

7,82

7,82

2,42

8,00

2,00

7,74

7,74

7,74

2,00

9,00

1,44

7,38

7,38

7,38

7,38

6,39

6,39

6,39

10,50
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LED

•

Odlew cynkowy, biały lub
antracyt

•

IP65

•

Montaż na suficie

•

-5° do +40°C

•

Dla ILDx029:
-20° do +30°C

•

Przycisk testowy wbudowany w
oprawę LED

•

Jako oprawa zasilana z systemu
centralnej baterii, wyposażona w
funkcję ściemniania, co zmniejsza
oślepiający efekt światła

W skład oprawy oświetlenia awaryjnego
IL-IP65 wchodzi szczelna obudowa IP65
z odlewu cynkowego, w której umiejscowiona jest oprawa IL(D) przeznaczona do
montażu sufitowego.
W celu uzyskania różnego rozkładu światła
stosuje się cztery różne soczewki i można
je doskonale dostosować do warunków
montażowych w danym miejscu.
Oprawy IL(D) do montażu powierzchniowego na suficie składa się z dwóch części,
jej montaż odbywa się bez narzędzi zaś w
trakcie demontażu nie znajduje się pod
napięciem. Dioda LED, sygnalizująca status
oprawy, jest dyskretnie wbudowana w
oprawę, nie zmieniając jej charakteru.

•

Zinc-Die-cast, white or anthracite

•

IP65

•

Ceiling mounting

•

-5° up to +40°C

•

For ILDx029:
-20° up to +30°

•

Test switch integrated in LED

•

As luminaire for central battery
systems with dimming function for
reduced blinding eﬀect

The IL-IP65 emergency lighting fixture consists
of a sealed IP65 housing made of zinc die-cast,
in which the IL(D) luminaire is designed for
ceiling mounting.
In order to obtain diﬀerent light distributions,
four diﬀerent lenses are used and can be
perfectly adapted to the installation conditions in a given place.
The IL(D) luminaire for surface mounting on
the ceiling consists of two parts, it is mounted
without tools and is not energized during
disassembly. The LED diode, signaling the
status of the luminaire, is discreetly embedded in the luminaire, without changing its
character.

ILDR
Soczewka o świetle okrągłym do dróg
ewakuacyjnych i ratunkowych przy wysokości sufitu do 4 m.

ILDR
Radiate beam for escape routes with ceiling
heights up to 4m.

ILDF
Soczewka skierowana w dwóch głównych
kierunkach umożliwiająca odstępy między
oprawami do 24 m przy wysokości sufitu
do 4 m.

ILDF
Focused lens in two main directions for
luminaire distances of up to 24m at ceiling
heights of up to 4m.

ILDH
Specjalna
soczewka
kieruje
światło
w dwóch głównych kierunkach i umożliwia
odstępy między oprawami do ponad 30 m
przy wysokości sufitu do 16 m.

ILDH
Special lens with focused light in two main
directions. For luminaire distances of over
30m at ceiling heights of up to 16m.

ILDS
Soczewka punktowa zapewnia równomierny rozdział światła we wszystkich
kierunkach również przy wysokości sufitu
powyżej 4 m.

ILDS
The spot lens ensures an even distribution
of light in all directions, even with ceiling
heights over 4m.
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Wersja
Version

Autonomia
Operating
Time

Kod zamówieniowy według koloru
Order numbers acc. to colour
biały / white

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

antracyt / anthracite

Oprawy autonomiczne z funkcją autotest| Self-contained luminaires with Self-Control module
Oświetlenie korytarzy
Corridor illumination
Oświetlenie korytarzy
Corridor illumination
Oświetlenie antypaniczne
radial illumination
Światło punktowe z wysokich sufitów
Spotlight high ceilings
Światło punktowe z wysokich sufitów
Spotlight high ceilings

ILDF023SC-IP65.W

ILDF023SC-IP65.AZ

3h

3,7 W - 240 lm 4,8V/2,0Ah NiMH

ILDF028SC-IP65.W

ILDF028SC-IP65.AZ

8h

3,7 W - 110 lm 4,8V/2,0Ah NiMH

ILDR023SC-IP65.W

ILDR023SC-IP65.AZ

3h

3,7 W - 240 lm 4,8V/2,0Ah NiMH

ILDS023SC-IP65.W

ILDS023SC-IP65.AZ

3h

3,7 W - 240 lm 4,8V/2,0Ah NiMH

ILDS028SC-IP65.W

ILDS028SC-IP65.AZ

8h

3,7 W - 110 lm 4,8V/2,0Ah NiMH

TEST

TEST

TEST

TEST

TEST

Oprawy autonomiczne do monitoringu bezprzewodowego Wireless Professional | Self-contained luminaires with Wireless Professional module
Oświetlenie korytarzy
Corridor illumination
Oświetlenie korytarzy
Corridor illumination
Oświetlenie antypaniczne
radial illumination
Światło punktowe z wysokich sufitów
Spotlight high ceilings
Światło punktowe z wysokich sufitów
Spotlight high ceilings

ILDF023WL-IP65.W

ILDF023WL-IP65.AZ 3 h

4 W - 240 lm

4,8V/2,0Ah NiMH

ILDF028WL-IP65.W

ILDF028WL-IP65.AZ 8 h

4 W - 110 lm

4,8V/2,0Ah NiMH

ILDR023WL-IP65.W

ILDR023WL-IP65.AZ 3 h

4 W - 240 lm

4,8V/2,0Ah NiMH

ILDS023WL-IP65.W

ILDS023WL-IP65.AZ 3 h

4 W - 240 lm

4,8V/2,0Ah NiMH

ILDS028WL-IP65.W

ILDS028WL-IP65.AZ 8 h

4 W - 110 lm

4,8V/2,0Ah NiMH

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
Oświetlenie korytarzy
Corridor illumination
Oświetlenie antypaniczne
radial illumination
Światło punktowe z wysokich sufitów
Spotlight high ceilings
Do wysokich sufitów
for high ceilings

ILDF029ML-IP65.W

ILDF029ML-IP65.AZ CB

4,6 W - 360 lm

ILDR029ML-IP65.W

ILDR029ML-IP65.AZ CB

4,6 W - 360 lm

ILDS029ML-IP65.W

ILDS029ML-IP65.AZ CB

4,6 W - 360 lm

ILDH029ML-IP65.W ILDH029ML-IP65.AZ CB

4,6 W - 360 lm

Oprawa bezpieczeństwa IL(E/D)H jest dostępna wyłącznie
w wersji do podłączenia do Systemów Centralnej Baterii.
Specjalnie zaprojektowana soczewka sprawia, że światło
ERT-LED jest skupione w ściśle zadanym kierunku i umożliwia
odstępy między oprawami do ponad 30 m w przejściach przy
wysokości montażu wynoszącej ponad 8 m.
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The emergency lluminaire IL(E/D)H is available only for connection
to central battery systems. Thanks to the special design of the lens
the light of the ERT-LED is very concentrated in the predetermined
direction and thus allows at mounting heights of more than 8m
luminaire distances of more than 30m in corridors.

LED
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Tabela odległości ILDR029 w obudowie IL-IP65 dla płaskich dróg ewakuacyjnych (dodatkowe tabele odległości na naszej witrynie internetowej)
Distance table ILDR029 inside IL-IP65 housing for plane emergency routes (additional distance tables on our website)
Wysokość montażu (m)
Mounting level (m)
2,00

4,71

10,79

10,79

10,78

4,71

2,50

5,36

12,49

12,49

12,50

5,36

3,00

5,20

13,98

14,00

14,02

5,20

3,50

3,89

14,53

14,51

14,78

4,03

4,00

2,60

13,78

13,78

13,88

2,60

Tabela odległości jest oparta na następujących parametrach: Współczynnik konserwacji: 0,8;
współczynnik oświetlenia awaryjnego 1,00; minimalna moc oświetleniowa na linii środkowej:
1,00 lx; minimalna moc oświetleniowa na połowie szerokości drogi ewakuacyjnej: 0,50 lx;
maksymalna równomierność na linii środkowej 40:1; szerokość drogi ewakuacyjnej 2,00 m

The distance table is based on the following parameters: Maintenance factor: 0.8; emergency lighting
factor 1.00; Minimum illumination on the center line: 1.00 lux; Minimum illumination on the half width of
the rescue route: 0.50 lux, uniformity on the midline maximum 40:1; Width of the rescue route 2.00m
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uniwersalny

•

Tworzywo sztuczne, białe

•

Plastic, white

•

IP54

•

IP54

•

Uniwersalny montaż

•

Universal mounting

•

-10° do +40°C

•

-10° up to +40°C

Kompaktowa
oprawa
awaryjna,
z
pryzmatycznym kloszem, do oświetlania
dróg
ewakuacyjnych,
zapewniającą
zoptymalizowaną
dystrybucję
światła.
Możliwość
współpracy
z
systemem
centralnej baterii lub jako oprawa
autonomiczna.
Obudowę
można
dyskretnie
schować
w
płaszczyźnie
sufitu podwieszanego dzięki opcjonalnej
wpuszczanej ramce.
• Okres eksploatacji > 50000 godzin
• Technologia LED z zastosowaniem diod
LED High-Power SMD

LED

Compact
emergency
luminaire
for
illumination of escape routes with prismatic
cover for optimized light distribution.
Available as luminaire for central battery
systems or as self-contained luminaire. The
optional recessed mounting frame hides the
luminaire elegant within the ceiling.
• Long service lifetime > 50000 h.
• LED technique with white High-Power
SMD LED
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Wersja
Version

Kod zamówieniowy wg montażu
Order numbers acc. to mounting
Uniwersalny

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

Oprawy autonomiczne z funkcją autotest | Self-contained luminaires with SelfControl module
LED, 3h, 230V AC

KMB013SC

LED, 8h, 230V AC

KMB018SC

LAT

GWARANCJA
Obudowa, elektronika, LED, akumulator LiFePO4

3h

4,6 W - 170 lm

3,2V / 3,0 Ah LiFePO4

8h

4,6 W - 76 lm

3,2V / 3,0 Ah LiFePO4

TEST

TEST

Oprawy autonomiczne do monitoringu bezprzewodowego Wireless Professional | Self-contained luminaires with Wireless Professional module
LED, 3h, 230V AC

KMB013WL

LAT

3h

4,6 W - 170 lm

3,2V / 3,0 Ah LiFePO4

8h

4,6 W - 76 lm

3,2V / 3,0 Ah LiFePO4

GWARANCJA

LED, 8h, 230V AC

KMB018WL

Obudowa, elektronika, LED, akumulator LiFePO4

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC | Luminaires for central power systems AC/DC
LED, 230V AC/DC

KMB019

CB

3,15 W - 200 lm

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC

KMB019ML

CB

3,15 W - 200 lm

KMB w KME

100

uniwersalny

LED

Tabela odległości KMB019ML dla płaskich dróg ewakuacyjnych
Distance table KMB019ML for plane emergency routes
Wysokość montażu (m)
Mounting level (m)
2,00

1,74

4,59

7,81

11,12

4,71

2,50

1,62

4.97

8.71

12,56

5,13

3,00

1,66

4,96

9,40

13,82

5,64

3,50

1,63

4,75

9,79

14,95

6,06

4,00

1,62

4,85

10,32

15,98

6,40

Tabela odległości jest oparta na następujących parametrach: Współczynnik konserwacji: 0,8;
współczynnik oświetlenia awaryjnego 1,00; minimalna moc oświetleniowa na linii środkowej:
1,00 lx; minimalna moc oświetleniowa na połowie szerokości drogi ewakuacyjnej: 0,50 lx;
maksymalna równomierność na linii środkowej 40:1; szerokość drogi ewakuacyjnej 2,00 m

The distance table is based on the following parameters: Maintenance factor: 0.8; emergency lighting
factor 1.00; Minimum illumination on the center line: 1.00 lux; Minimum illumination on the half width of
the rescue route: 0.50 lux, uniformity on the midline maximum 40:1; Width of the rescue route 2.00m

Odstępy pomiędzy wierconymi otworami KMB sufit/ściana
Drilling distances KMB ceiling/wall

Wymiary KMB
Dimensions KMB

Sufit

Wycięcie otworu - rama montażowa KME
Hole cut-out KME recessed frame

Wymiary - rama montażowa KME
Dimensions KME recessed frame

:\FLĊFLHRWZRUX
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Wszystkie wymiary w mm
All dimensions in mm
Akcesoria / Accessories

TEST
ERROR

KME

KMBE

KME-EB

BALL1

BALLPLX-KMB

Ramka wpuszczana KME
KME recessed frame
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102

LED

•

Tworzywo sztuczne, białe

•

Plastic, white

•

IP64

•

IP64

•

Uniwersalny montaż

•

Universal mounting

•

-5° do +40°C

•

-5° up to +40°C

•

Zakres temperatury:
KBU019/KBU029:
- 30°C do + 40°C *

•

Permissible Temperatures:
KBU019/KBU029:
-30°C to +40°C *

Modułowa oprawa ewakuacyjna LED /
oświetlenie awaryjne zgodne z EN 60598-1,
EN 60598-2-22, EN 7010 oraz EN 1838.

LED
exit
sign
/
emergency
light
according
to
EN
60598-1,
EN 60598-2-22, EN 7010 and EN 1838.

Obudowa z tworzywa sztucznego, z
możliwością dołączenia trzech różnych
rozmiarów dyfuzora. Oprawa posiada
modularną budowę i uniwersalny sposób
montażu, zarówno w przypadku opraw
używanych jako oświetlenie ewakuacyjne
lub awaryjne (do oświetlania dróg
ewakuacyjnych).
Modułowy
system
pozwala na zmianę charakteru oprawy
bez konieczności jej demontażu i użycia
narzędzi.

Cuboid plastic housing, discreetly reduced
on the lamps substance. Modular design and
universal mounting for use as emergency
luminaire with and without the application
of pictograms. The modular system allows
the light to be converted at any time without
dismantling and tools to a exit sign luminaire.
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KBU
OŚWIETLENIE DRÓG EWAKUACYJNYCH
EMERGENCY ROUTE LIGHTING
Wersja
Version

Kod zamówieniowy wg montażu
Order numbers acc. to mounting

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

Uniwersalny
Oprawy autonomiczne | Self-contained luminaires
LED, 3h, 230V AC

KBU013

3h

6,1 W - 150 lm 4,8V/2,0Ah NiMH

Oprawy autonomiczne z funkcją autotest| Self-contained luminaires with Self-Control module
LED, 3h, 230V AC

KBU013SC

3h

6,1 W - 150 lm 4,8V/2,0Ah NiMH

TEST

Oprawy autonomiczne do monitoringu bezprzewodowego Wireless Professional | Self-contained luminaires with Wireless Professional module
LED, 3h, 230V AC

KBU013WL

3h

7,5 W - 150 lm 12V/0,8Ah NiMH

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC | Luminaires for central power systems AC/DC
LED, 230V AC/DC

KBU019

CB

4,5 W - 340 lm

LED, 230V AC/DC

KBU029

CB

4,6 W - 560 lm

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC

KBU019ML

CB

5,2 W - 340 lm

LED, 230V AC/DC

KBU029ML

CB

5,2 W - 560 lm
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LED

Wycięcie otworu - ramka wpuszczana KB
Hole cut-out KB recessed frame

Wymiary i odstępy pomiędzy wierconymi otworami KB ściana/sufit
Dimensions and drilling distances KB wall / ceiling

326mm

50mm
50mm

ø15

355
163

50

70

25

*áĊERNRĞü

26
312

7

Wszystkie wymiary w mm
All dimensions in mm

Tabela odległości KBU029 ERT-LED dla płaskich dróg ewakuacyjnych
Distance table KBU029 ERT-LED for plane emergency routes
Wysokość montażu (m)
Mounting level (m)
2,00

6,97

16,50

14,69

8,24

3,33

2,50

8,18

18,99

16,85

9,00

3,57

3,00

9,23

21,29

18,76

9,68

3,70

3,50

9,62

23,41

20,49

10,26

3,75

4,00

10,42

25,35

22,07

10,50

3,73

Tabela odległości jest oparta na następujących parametrach: Współczynnik konserwacji: 0,8;
współczynnik oświetlenia awaryjnego 1,00; minimalna moc oświetleniowa na linii środkowej:
1,00 lx; minimalna moc oświetleniowa na połowie szerokości drogi ewakuacyjnej: 0,50 lx;
maksymalna równomierność na linii środkowej 40:1; szerokość drogi ewakuacyjnej 2,00 m

The distance table is based on the following parameters: Maintenance factor: 0.8; emergency lighting
factor 1.00; Minimum illumination on the center line: 1.00 lux; Minimum illumination on the half width
of the rescue route: 0.50 lux, uniformity on the midline maximum 40:1; Width of the rescue route 2.00m

Akcesoria / Accessories

ĞUHGQLDV]\ED

KBK

KBM

KBG

14 m

22 m

30 m

GXĪDV]\ED

AWX001

BALLPLX-KBU

**

**

**

PDáDV]\ED

KBE

**) W przypadku montażu z zawiesiem IP40
With pendant fitting or cord suspension IP40 only

BALLPLX-KBE

BALLPLX-KBS

KBBE
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DOE

OŚWIETLENIE DRÓG EWAKUACYJNYCH
EMERGENCY ROUTE LIGHTING
106

IP20
LED

•

Tworzywo sztuczne, przezroczyste

•

Plastic transparent

•

IP20

•

IP20

•

-5° do +40°C

•

-5° up to +40°C

Kompaktowa i dyskretna oprawa do
oświetlania dróg ewakuacyjnych zgodnie
z EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN
1838. Nadaje się do wbudowania w sufit
lub zainstalowania za pomocą klipsów na
świetlówki T5/T8 i/lub przytwierdzenia
do metalowych części innej oprawy
oświetleniowej lub metalowego podłoża.
Przezroczysty materiał obudowy sprawia,
że oprawa idealnie dopasowuje się
do otoczenia. Dostępna ze obudową
na
elektronikę
do
wbudowania
w istniejącą obudowę oprawy oświetlenia
podstawowego (bez ingerencji w jej
strukturę). Kołki i klipsy zawarte w dostawie
- płyta magnetyczna opcjonalna.

Compact Emergency lighting unit with oval
lighting ERT-LED luminaire for the lighting of
escape and rescue routes according to EN
60598-1, EN 60598-2-22 and EN 1838. For
recessed mounting or snap-on mounting on
T5/T8 Illuminants and metal objects.
Transparent body material makes the
luminaire a perfect match in any setting.
Available with electronics box or as bulk
version for application in existing luminaire
cases. Dowel and clips included – magnetic
base optional.

DO wraz ze obudową zawierającą elektronikę
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DOE
OŚWIETLENIE DRÓG EWAKUACYJNYCH
EMERGENCY ROUTE LIGHTINGG

Wersja
Version

Kod zamówieniowy wg montażu
Order numbers acc. to mounting

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

z obudową |
incl. housing
Oprawy autonomiczne | Self-contained luminaires
LED, 3h, 230V AC

DOE023

3h

3 W - 140 lm

4,8V/2,0Ah NiMH

3 W - 140 lm

4,8V/2,0Ah NiMH

Oprawy autonomiczne z funkcją autotest| Self-contained luminaires with Self-Control module
LED, 3h, 230V AC

DOE023SC

3h

TEST

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC | Luminaires for central power systems AC/DC
LED, 230V AC/DC

DOE029

CB

2,1 W - 140 lm

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC
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DOE029ML

CB

2,7 W - 140 lm

IP20
LED

Tabela odległości DO 023 / DO 029 ERT-LED dla płaskich dróg ewakuacyjnych
Distance table DO 023 / DO 029 ERT-LED for plane emergency routes
Wysokość montażu (m)
Mounting level (m)
2,00

1,51

3,74

7,22

10,83

4,71

2,50

1,62

4,16

8,30

12,62

5,36

3,00

1,73

4,49

9,14

14,14

5,64

3,50

1,71

4,74

9,65

15,34

5,60

4,00

1,54

4,89

9,32

16,14

4,44

Tabela odległości jest oparta na następujących parametrach: Współczynnik konserwacji: 0,8;
współczynnik oświetlenia awaryjnego 1,00; minimalna moc oświetleniowa na linii środkowej:
1,00 lx; minimalna moc oświetleniowa na połowie szerokości drogi ewakuacyjnej: 0,50 lx;
maksymalna równomierność na linii środkowej 40:1; szerokość drogi ewakuacyjnej 2,00 m

Wycięcie otworu - skrzynka UH
Hole-cutout UH-Box

Obudowa elektroniki
Electronics Box
38

Wymiary DOE023 / 029
Dimensions DOE023 / 029

The distance table is based on the following parameters: Maintenance factor: 0.8; emergency lighting
factor 1.00; Minimum illumination on the center line: 1.00 lux; Minimum illumination on the half width of
the rescue route: 0.50 lux, uniformity on the midline maximum 40:1; Width of the rescue route 2.00m

24
55

250

50

74
Wycięcie otworu DO
Hole-cutout DO
25
12

10,5

Wszystkie wymiary w mm
All dimensions in mm
Akcesoria
Accessories
Magnetyczna płyta montażowa
Magnetic mounting plate

Do zabudowy w betonie polecamy puszki HaloX-0 + HaloX-40 firmy Kaiser.
For concrete installation, we recommend the recessed boxes HaloX-0 + HaloX-40 from Kaiser.
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OPRAWY PRZEMYSŁOWE
INDUSTRIAL LUMINAIRES
110

111

KC

OPRAWA EWAKUACYJNA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
PLASTIC LUMINAIRE
112

w zestawie

•

Biała obudowa z tworzywa sztucznego

•

White plasic housing

•

Widoczność 30 m

•

30m viewing distance

•

Kompletny zestaw piktogramów (ISO 7010)

•

•

KCW: IP64
KCD: IP40

complete set of pictographs
(ISO 7010)

•

•

Dostępna do montażu ściennego lub
sufitowego

KCW: IP64)
KCD: IP40

•

Available for wall or ceiling mouinting

•

-5° do +40°C

•

-5° up to +40°C

Oprawa
oświetlenia
ewakuacyjnego
wykonana z wysokiej jakości tworzywa
sztucznego do montażu naściennego.
Piktogram montowany wewnątrz oprawy,
pod kloszem, bez użycia kleju. Kompletna
oprawa zawiera zestaw piktogramów.
Oprawę można dostosować do oświetlenia
antypanicznego
przy
wykorzystaniu
przezroczystego klosza, bez piktogramu.
Produkt zgodny z normą EN 60598-1, EN
60598-2-22 oraz EN 1838.

LED

30 m

Convex exit sign made of plastic for wall
or ceiling mounting. Sign with pluggabke,
solvent free, internally mounted pictograph.
Pictogram set included.
This luminare can be used without pictogram
as an emergency lighting luminare with a
clear cover. Escape route/Exit sign/ emergency luminary according to EN 60598-1, EN
60598-2-22 and EN 1838 norms.

KCW

KCD
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KC
OPRAWA EWAKUACYJNA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
PLASTIC LUMINAIRE
Wersja
Version

Kod zamówieniowy wg montażu
Order numbers acc. to mounting
Sufit | ceiling

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

Ściana | wall

Oprawy autonomiczne | Self-contained luminaires
LED, 3h, 230V AC

KCD013

KCW013

3h

7,1 W - 150 lm 4,8V/2,0Ah NiMH

Oprawy autonomiczne z funkcją autotest| Self-contained luminaires with Self-Control module
LED, 3h, 230V AC

KCD013SC

KCW013SC

3h

7,1 W - 150 lm 4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 3h, 230V AC

KCD023SC

KCW023SC

8h

7,1 W - 200 lm 2x 4,8V/2,0Ah NiMH

TEST

TEST

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC | Luminaires for central power systems AC/DC
LED, 230V AC/DC

KCD019

KCW019

CB

4,6 W - 340 lm

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC

KCD029ML

KCW029ML

CB

5,2 W - 560 lm

LED, 230V AC/DC

KCD019ML

KCW019ML

CB

5,2 W - 340 lm

Tabela odległości KCW029 dla płaskich dróg ewakuacyjnych
Distance table KCW029for plane emergency routes
Wysokość montażu (m)
Mounting level (m)
2,00

3,93

10,05

9,25

8,51

3,46

2,50

4,33

10,87

10,16

9,50

3,85

3,00

4,62

11,58

10,95

10,32

4,13

3,50

4,82

12,23

11,62

11,00

4,32

4,00

4,94

12,82

12,21

11,56

4,44

Tabela odległości jest oparta na następujących parametrach: Współczynnik konserwacji: 0,8;
współczynnik oświetlenia awaryjnego 1,00; minimalna moc oświetleniowa na linii środkowej:
1,00 lx; minimalna moc oświetleniowa na połowie szerokości drogi ewakuacyjnej: 0,50 lx;
maksymalna równomierność na linii środkowej 40:1; szerokość drogi ewakuacyjnej 2,00 m
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The distance table is based on the following parameters: Maintenance factor: 0.8; emergency lighting
factor 1.00; Minimum illumination on the center line: uniformity on the midline maximum 40:1; Width
of the rescue route 2.00m

w zestawie

Wymiary KC - sufit
Dimensions KC ceiling

LED

30 m

Wymiary KC - ściana
Dimensions KC wall

170

340

90

170

340

60

Odstępy pomiędzy wierconymi otworami KC
Drilling distances KC

RGVWĊS]DZLHVLD

2GVWĊSPLĊG]\ZLHUFHQLDPL

Wszystkie wymiary w mm
All dimensions in mm

Akcesoria / Accessories

BALL2

KCAWW

KCER

BALLPLX-AX
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KDU

OPRAWA EWAKUACYJNA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
PLASTIC LUMINAIRES
116

IP43
w zestawie

•

Tworzywo sztuczne, białe

•

Plastic, white

•

Kompletny zestaw piktogramów
(ISO 7010)

•

Complete set of pictographs
(ISO 7010)

•

IP43

•

IP43

•

Wszechstronny montaż, również z
uchwytami ściennymi

•

Universal mounting
incl. wall bracket

•

-5° do +40°C

•

-5° up to +40°C

Elegancka, delikatnie wypukła oprawa
oświetlenia ewakuacyjnego wykonana z
wysokiej jakości tworzywa sztucznego, przeznaczona do montażu naściennego i sufitowego. Piktogram montowany wewnątrz
oprawy, bez użycia kleju. Kompletna
oprawa zawiera zestaw pikto-gramów.
Oprawę można dostosować do oświetlenia antypanicznego przy wykorzystaniu
przezroczystego klosza, bez piktogramu.
Produkt zgodny z normą EN 60598-1, EN
60598-2-22 oraz EN 1838.

uniwersalny

LED

22/34 m

Slim design plastic luminare for universal
mounting (wall/ ceiling or as wall bracket with
supplied adapter).
This luminary provides additional downward
lighting to enhance safety at the egress route.
Applicable for maintained or non-maintained
operation mode.
Improved reliability through easy to install
universal use of pictograms. Signs according
to EN 60598-1, EN 60598-2-22 and EN 1838
norms.
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KDU
OPRAWA EWAKUACYJNA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
PLASTIC LUMINAIRES

KDU

(22 m)

Wersja
Version

Kod zamówieniowy wg montażu
Order numbers acc. to mounting

Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

Uniwersalny
Oprawy autonomiczne | Self-contained luminaires
LED, 3h, 230V AC

KDU013

3h

6,7 W

4,8V/2,0Ah NiMH

6,7 W

4,8V/2,0Ah NiMH

Oprawy autonomiczne z funkcją autotest| Self-contained luminaires with Self-Control module
LED, 3h, 230V AC

KDU013SC

3h

TEST

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC | Luminaires for central power systems AC/DC
LED, 230V AC/DC

KDU019

CB

4,5 W

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC
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KDU019ML

CB

5,2 W

IP43
w zestawie

Wymiary KDU - ściana
Dimensions KDU wall

Wymiary KDU - sufit
Dimensions KDU ceiling

155

uniwersalny

22/34 m

LED

130

42

260

70

155

70

260
Odstępy pomiędzy wierconymi otworami KDU - ściana
Drilling distances KDU wall
180
25 25 25 25
25

Odstępy pomiędzy wierconymi otworami KDU - sufit
Drilling distances KDU ceiling
78
14

25

25

14

35

21
42

150
ø5
Akcesoria / Accessories

ø20
130

ø20
260
Wszystkie wymiary w mm
All dimensions in mm

BALL1

BALLPLX-KD
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PF

OPRAWA AWARYJNA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
PLASTIC LUMINAIRE
120

w zestawie

•

Tworzywo sztuczne, białe

•

Plastic, white

•

IP65

•

IP65

•

Montaż sufitowy/ścienny

•

Ceiling / Wall mounted

•

-5° do +40°C

•

-5° up to +40°C

•

Widoczność 24 m

•

24m viewing distance

Oprawa z tworzywa sztucznego do oznaczenia i oświetlenia dróg ewakuacyjnych zgodnie z EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838. Oprawa
jedno lub dwustronna. Dostępna jako oprawa dedykowana do centralnej
baterii (CB) lub oprawa autonomiczna.
Wersja
Version

Kod zamówieniowy wg montażu
Order numbers acc. to mounting
Sufit | ceiling

24 m

LED

Plastic luminaire for the marking and lighting of escape and rescue
routes according to EN 60598-1, EN 60598-2-22 and EN 1838. For single
or double sided labeling. Available for central power systems or as selfcontained emergency luminaire.
Autonomia
Operating Time

Maks. moc
max. consumption

Akumulator
Battery

Ściana | wall

Oprawy autonomiczne z funkcją autotest| Self-contained luminaires with Self-Control module
LED, 3h, 230V AC

PFD013SC

PFW013SC

3h

6,1 W

4,8V/2,0Ah NiMH

LED, 8h, 230V AC

PFD018SC

PFW018SC

8h

6,7 W

2x 4,8V/2,0Ah NiMH

TEST

TEST

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC | Luminaires for central power systems AC/DC
LED, 230V AC/DC

PFD019

LED, 230V AC/DC

PFW019

CB

4,5 W

PFW029

CB

4,6 W

Oprawy oświetleniowe do systemów centralnego zasilania AC/DC wraz z modułem monitorującym | Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module
LED, 230V AC/DC

PFD019ML

LED, 230V AC/DC

PFW019ML

CB

5,2 W

PFW029ML

CB

5,2 W

Tabela odległości PFW019(ML) dla płaskich dróg ewakuacyjnych
Distance table PFW019(ML) for plane emergency routes
Wysokość montażu (m)
Mounting level (m)
2,00

3,78

9,30

8,39

7,50

3,05

2,50

4,05

10,23

9,26

8,30

3,34

3,00

3,18

10,91

9,61

8,80

3,53

3,50

3,44

10,26

9,06

9,42

3,62

4,00

3,64

8,77

9,44

9,87

3,68

Wymiary PF - sufit
Dimensions PF ceiling

Wymiary PF - ściana
Dimensions PF wall

180

370

Wszystkie wymiary w mm
All dimensions in mm

152

15

370
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Wireless Professional
BEZPRZEWODOWE MONITOROWANIE OPRAW AWARYJNYCH
WIRELESS LUMINAIRE MONITORING

Bezprzewodowy System Monitoringu Oświetlenia Awaryjnego
Wireless Professional charakteryzujący się niezwykłą prostotą w
uruchomieniu i obsłudze. Instalacja systemu sprowadza się do
podłączenia autonomicznych opraw awaryjnych do źródła zasilania
230V AC zaś jego uruchomienie odbywa się samoistnie.

With the new Wireless Professional the control and monitoring of selfcontained emergency and security lighting is a snap! To install the lights
the only thing necessary is a connection to a normal power supply
with 230V AC. The subsequent installation of the wireless system for
monitoring and controlling the luminaires is taking care of itself.

Każda oprawa awaryjna wyposażona w moduł bezprzewodowy
jest w stanie połączyć się z sąsiadującymi oprawami lub jednostką
centralną dzięki częstotliwości 868 MHz a następnie przesłać raport
o sobie i innych oprawach zarejestrowanych w systemie.
Zasięg komunikacyjny w pomieszczeniach zamkniętych wynosi 30 m
i dzięki w/w częstotliwości radiowej możliwy jest nawet w przypadku
żelbetonowych stropów między piętrami.

Each luminaire equipped with wireless professional may connect
to other luminaires or the central unit on the European approved
frequency of 868 MHz and report its own and the status of others
through the system registered luminaires. The indoor range sums up
to at least 30m. Thanks to the radio frequency of 868 MHz even a
reinforced concrete ceiling between floors is no insurmountable barrier.

Standardowo, podstawowa jednostka sterująca obsługuje 250
urządzeń (suma wszystkich opraw, wzmacniaczy i modułów I/O box)
i posiada możliwość rozszerzenia monitorowania do 1000 urządzeń.
Standardowy zakres obejmuje 5 funkcji timer-a oraz możliwość
podłączenia do sieci. Istnieje możliwość rozszerzenia funkcji w
oprogramowaniu dzięki użyciu kodu aktywacyjnego zgodnie z
nowym modelem licencji.
Jednostka sterująca systemu bezprzewodowego jest w stanie
monitorować do 1000 szt. opraw oświetlenia awaryjnego,
które samoorganizują się ad-hoc. Każda kontrolowana oprawa
automatycznie kontaktuje się z wszystkimi urządzeniami, które
posiada w swoim zasięgu tj. sąsiednie oprawy awaryjne, wzmacniacze
lub jednostka sterująca.
Dzięki połączeniu kilku jednostek
centralnych w sieci możliwe jest monitorowanie ponad 1000 opraw.
Oprogramowanie w panelu operatorskim jest dostępne w kilkunastu
językach i umożliwia przechowywanie map obiektu, na które
można nanosić monitorowane oprawy awaryjne z uwzględnieniem
ich aktualnego statusu.Oprogramowanie autorskie może być
instalowane na istniejącym systemie Windows.
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The wireless system can include 250 devices (sum of all luminaires,
repeater and I/O boxes connected to the system) per central unit as
standard and is expandable up to 1,000. Furthermore 5 timerfunctions
and a networked system are possible by standard. The extent of
functions can be expanded afterwards with a code within the software.
The radio system is organizing itself ad-hoc. Each Wireless Professional
luminaire automatically contacts all reachable nodes: other luminaires,
repeaters or the central control unit itself. By networking of several
central units the 1,000 luminaire limit can be exeeded.
The software for the central unit is available in several languages,
allows the storage of building maps and can be installed on an existing
Windows system. The registered luminaires can be placed on the digital
floor map and appear with their current status.
Many of the available Wireless Professional luminaires can be switched
by radio. A timetable stored in the central unit makes it possible to put
the emergency lights in an unused building at the weekend in standby
mode. Thus, the Wireless Professional saves energy and even the
security is guaranteed at all times.

W przypadku opraw z obudową metalową, ze względów konstrukcyjnych dochodzi do zmniejszenia zasięgu łączności radiowej o ok. 20%
Luminaires with metal housing have a reduction in radio range of about 20%.

System Wireless Control, oprócz podstawowych funkcji tj.
grupowanie, testowanie opraw, tworzenie raportów i historii,
posiada możliwość zdalnego przełączania oprawy z trybu sieciowoawaryjnego w tryb awaryjny (weekendy, przerwy świąteczne
itp.) co przyczynia się do oszczędności energii przy zachowaniu
100% bezpieczeństwa. Antena radiowa jest dyskretnie ukryta w
obudowie opraw awaryjnych dzięki czemu ich wzornictwo nie
ulega zaburzeniu i harmonijnie wpisują się w architekturę wnętrza.

Wireless Professional lights are very inconspicuous. Even in stainless
steel or aluminum cases the radio technology works without any visible
antennas.

Wireless Professional Główne zalety

Wireless Professional Advantages at a glance

• Prosta instalacja – jedynie zasilanie 230V AC
• Komunikacja radiowa (redukcja kosztów magistrali
komunikacyjnej)
• Samoorganizacja systemu ad-hoc (redukcja kosztów serwisu uruchomieniowego)
• Szeroki zakres komunikacji radiowej pomiędzy oprawami (do 30m) –
nawet w przypadku żelbetonowych konstrukcji budynku *
• Częstotliwość 868 MHz akceptowana na terenie UE
• Do 4 razy wyższy zakres niż dla systemów pracujących z
częstotliwością 2,4 GHz
• Odporność na sygnały WLAN i DECT
• Monitoring 250 szt. opraw w systemie
(z możliwością rozszerzenia do 1000 szt.)
• Wielojęzyczne, intuicyjne oprogramowanie
• Niewidoczna antena radiowa
• Możliwość planowania zdalnej zmiany trybu pracy
• Raporty o statusie i błędach oprawy dostarczane drogą e-mail do administratora
• Historia dziennych/tygodniowych testów przechowywana w centralnej
jednostce sterującej
• Możliwość przeprowadzenia testu autonomii oprawy
• Możliwość instalacji repeatera w celu wzmocnienia sygnału
• Możliwość zdalnej zmiany trybu pracy oprawy z sieciowo - awaryjnej
na awaryjną z poziomu jednostki sterującej
• Brak błędów komunikacyjnych – magistrala komunikacyjna zbędna
• Ochrona przed odwrotną polaryzacją
• System monitoringu zgodny z normą EN 62034 Typ ER

• Easy installation – only 230V AC needed
• Self-organizing ad-hoc wireless system
• Range between luminaires guaranteed 30m inside buildings
(even through a concrete ceiling)
• Europe conform frequency of 868 MHz
• Up to 4 times higher range than 2.4 GHz-Systems
• Resistant to DECT, Bluetooth and WLAN signals
• 250 devices per system (expandable in steps
of 250 up to 1,000 per system)
• 5 Timerfunctions (expandable in steps of 10)
• 1 networking system (expandable in steps of 5)
• Multi-language easy to use software
• No visible antenna on the luminaires
• Many luminaires can be switched via timetable
• Status and error reports are delivered to the system via E-Mail
administrator
• Log for daily/weekly function test stored in the central unit
• Capacity test (also in groups) of the battery for the whole Operating
Time (usually 3h) possible
• Repeater for range extension
• Switching of luminaires between non-maintained and maintained
mode by software
• No faulty connection – no BUS-line
• Polarised
• Monitoring system according to EN 62034 Type ER

* ) przy instalacji zgodnej z normami / for installations acc. to valid standards
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Wireless Professional
BEZPRZEWODOWE MONITOROWANIE OPRAW AWARYJNYCH
WIRELESS LUMINAIRE MONITORING
Plany obiektu można przechowywać w systemie.
Floor plans can be stored in the control
software.

Każda oprawa zarejestrowana w systemie jest
wskazywana w przejrzysty sposób na liście
wraz z jej aktualnym statusem.
Each luminaire assigned to the system is shown
in a clear list together with its current state.

Jednostka centralna Wireless Professional

30 m

Wireless Professional central unit

Version

Kod zamówienia
Order number

Zakres dostawy
Scope of delivery

Koordynator USB
(wymagany 1 na system)
USB Coordinator
(One needed per system)

WLKOR2

Koordynator USB wraz z oprogramowaniem Wireless Professional do
podłączenia do istniejącego systemu Windows®
USB Coordinator incl. Wireless Professional software for connection to an
existing Windows®-system

PC Netbook

WLTOUCH5

Netbook z ekranem dotykowym z koordynatorem USB i oprogramowaniem Wireless Professional (łącznie z licencją na 250 opraw)
Touchscreen Netbook incl. USB Coordinator and Wireless Professional
software (license for 250 luminaires included)

Obudowa ścienna do netbooka
Wall mounted housing for Netbook

WLWGTOUCH-5

Obudowa ścienna do netbooka z ekranem dotykowym
Wall mounted housing for Touchscreen Netbook

Rozszerzenie systemu
System extension

WLCODE-250

Licencja oprogramowania na 250 dodatkowych opraw na system
Software license for 250 additional luminaires

Rozszerzenie systemu - timer
System extenstion Timer

WLCODE-T10

Licencja oprogramowania na 10 dodatkowych funkcji timera na system
Software license for additional 10 Timerfunctions per system

Rozszerzenie systemu - praca
w sieci
System extension networking

WLCODE-S5

Licencja oprogramowania na 5 dodatkowych systemów pracujących
w sieci
Software license for additional 5 networking systems

Embedded PC

WLCPC2

Komputer przemysłowy Linux do montażu na szynie nośnej z koordynatorem USB i oprogramowaniem Wireless Professional (łącznie z licencją
na 250 opraw)
Industrial Linux-PC for top hat rail mounting with USB Coordinator and Wireless Professional software (license for 250 luminaires included)

Repeater

WLREP1

Wzmacniacz do zwiększenia zasięgu w przypadku niekorzystnych warunków odbioru
Repeater for range extension in poor reception conditions

Moduł IO Wireless Professional

WLIO32

Moduł IO Wireless Professional z 3 wyjściami i 2 wejściami
Wireless Professional IO-Box with 3 out- and 2 inputs
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Moduł IO-Box Wireless

•

1 bezpotencjałowy styk usterki zbiorczej

•

1 potential-free combined fault indication contact

•

2 bezpotencjałowe styki programowalne

•

2 potential-free programmable contacts

•

2 oddzielone galwanicznie wejścia programowalne

•

2 programmable galvanically isolated inputs

•

Wejścia z tolerancją odwróconej biegunowości

•

Reverse polarity tolerant inputs

•

Zintegrowana specjalna funkcja sygnalizacji pożarowej

•

Special fire alarm function integrated

•

Wyjście napięcia pomocniczego 24V DC

•

24V DC auxiliary voltage output

IO-Box jest modułem interfejsu automatycznego testowania i sterowania bezprzewodowego systemu monitoringu Wireless Professional, którego wejścia i wyjścia sygnalizują status i kondycję systemu
testowania i sterowania.
IO-Box posiada 3 wyjścia w postaci bezpotencjałowych styków
adaptacyjnych, z których styk 1 jest używany do zakłóceń systemu
połączonych z sygnalizacją błędów. Pozostałe dwa styki mogą być
zaprogramowane przy pomocy software`u Wireless Professional
do sygnalizowania różnych stanów systemu takich jak awaria testu,
stan operacyjny lub przełączanie indywidualne lub grupowe opraw.
Dioda LED jest przypisana do każdego wyjścia przekaźnika, który
sygnalizuje gdy przekaźnik jest wyzwalany. Ponadto, urządzenia
posiada 2 galwanicznie izolowane wejścia przełączające w celu
zintegrowania sygnałów sterujących i/lub czujników.
Dioda LED jest przyporządkowana do każdego wejścia aby sygnalizować, że nastąpiło do niego podłączenie napięcia. IO-Box posiada
wyjście napięciowe, które zapewnia pomocnicze napięcie, które
może być wykorzystane do zasilania wejść. Napięcie pomocnicze
może
być używane w sposób pokazany na przykładowym połączeniu.
IO-Box jest przeznaczona do montażu na szynach w skrzynce
rozdzielczej. Przesyłanie informacji z IO-Box do systemu Wireless
Professional jest bezprzewodowe.
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64,5
47,5

The IO-box is an interface module of the automatic test and control
system for emergency lighting Wireless Professional, whose inputs
and outputs signalise states and conditions of and to the test and
control system. The IO-box has 3 outputs in form of potential-free
changeover contacts, of which contact 1 is used for a system disturbance combined fault indication. The other two contacts can be
programmed by means of the Wireless Professional software, in
order to signalise various system states such as last test - failure,
and operating status or switch single luminaires or groups. An LED
is allocated to each output relay which signalises whether the relay
is triggered.
Furthermore, there are 2 galvanically isolated switch inputs to integrate control and/or sensor signals of e.g. an external test pushbutton or a key switch. An LED is allocated to each input to signalize
that a switch voltage is applied to it. The IO-box has an auxiliary
voltage output which provides an auxiliary voltage that can be used
to energize the inputs. The auxiliary voltage can be used as shown
in the connection example.
The IO-box is designed for mounting on a hat rail in a switching
cabinet. The information transfer from the IO-box to the Wireless
Professional centre is wireless. IO Box is able to switch luminaires
regardless of the central unit.
Przykład podłączenia / Connection example
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Akcesoria / Accessories
Nazwa

1PW

2PV

2DW

2DS

DSA / DSA2 / DSA3 / DSA4

Kolor
Colour
Standardowa
długość
standard length
Opcjonalna
długość
optional length

chrom /
biały / white
biały / white
chromium

chrom /
chromium

biały / white

srebrny / silver

srebrny / silver

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

1,5 m / 3m / 5m / 8m

1 m / 2m

1 m / 2m

1 m / 2m

1 m / 2m

1 m / 2m

1 m / 2m

–

rura
stalowa
steel tube

rura
stalowa
steel tube

rura stalowa rura stalowa
steel tube
steel tube

rura stalowa
steel tube

rura stalowa
steel tube

lina stalowa
steel cord

Materiał

Pasuje do
Suitable for

1PV

2PW

LM, LX, LS,
RM, RX, KB,
LI, KT, WK, LI, KT, WK,
KX, KS, KM,
WG, WX,
WG, WX,
KC, KD, KL,
KW, PF, KE

LM, LX, LS, RM, RX,
LM, LX, LS, RM, RX, LM, LX, LS, RM, RX, LI, LM, LX, LS, RI, RM, RX, KB, KX,
KB, KX, KS, KM, KC,
KB, KX, KS, KM, KC, KB, KX, KS, KM, KC, KS, KT, KM, KC, KD, KL, KW, PF,
KD, KL, KW, PF,
KD, KL, KW, PF, KE KD, KL, KW, PF, KE KE, AS
KE, AS

Proszę podać: Numer katalogowy -EB: Pojedyncza bateria 4-biegun. / - AC: 3-biegun., ze wstępnym okablowaniem
Zwieszak / zawiesie linowe
pendant fittings / cord suspension

1PW
Wspornik ścienny
Wall bracket

AWM

2DW /2DS
Wspornik ścienny
Wall bracket

AWX

AWM pasuje do / suitable for:
RM, RI, LM, ASU, KT
AWX pasuje do / suitable for:
RX, KB, KX, KW, LX, GX, KE
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2PW

AWKSU
pasuje do / suitable for
KS, KM, KT

Siatka ochronna / Ball protection
STAL, POWLEKANA PROSZKOWO
STEEL, POWDER COATED
Odstępy pomiędzy wierconymi otworami /
Drilling distances:
220

BALL11

Odpowiednia do typów opraw /
Suitable for luminaire types:
KD / KM / KS / LI / LM / SD / VM

240

Wymiary / Dimensions:
szer. x wys. x gł. 320 x 220 x 120 mm
Odstępy pomiędzy wierconymi otworami /
Drilling distances:

BALL2

310
Odpowiednia do typów opraw /
Suitable for luminaire types:
KC / KL / LX / PF
300

Wymiary / Dimensions:
szer. x wys. x gł. 450 x 280 x 125 mm

Odstępy pomiędzy wierconymi otworami /
Drilling distances:
Odpowiednia do typów opraw /
Suitable for luminaire types:
IL,

BALL3

234

152

Wymiary / Dimensions:
szer. x wys. x gł. 200 x 200 x 80 mm
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Osłona ochronna /
Ball protection
POLIWĘGLAN, PRZEZROCZYSTY
POLYACRBONATE, TRANSPARENT
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Osłona ochronna z poliwęglanu
Polycarbonate ball protection
290 x 210 x 77mm
Nr art. BALLPLX-AM
Pasuje do opraw typu:
Suitable for luminaire types:
AM

Osłona ochronna z poliwęglanu
Polycarbonate ball protection
390 x 250 x 88mm
Nr art. BALLPLX-AX
Pasuje do opraw typu:
Suitable for luminaire types:
AX, KC

Osłona ochronna z poliwęglanu
Polycarbonate ball protection
370 x 140 x 77mm
Nr art. BALLPLX-KBU
Pasuje do opraw typu:
Suitable for luminaire types:
KBU

Osłona ochronna z poliwęglanu
Polycarbonate ball protection
370 x 282 x 77mm
Nr art. BALLPLX-KBS
Pasuje do opraw typu:
Suitable for luminaire types:
KB łącznie z KBG (KBM / KBK)

Osłona ochronna z poliwęglanu
Polycarbonate ball protection
415 x 171 x 31mm
Nr art. BALLPLX-KBE
Pasuje do opraw typu:
Suitable for luminaire types:
KBU w ramie montażowej KBE
KBU in recessed frame KBE
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Osłona ochronna / Ball protection
POLIWĘGLAN, PRZEZROCZYSTY
POLYCARBONATE, TRANSPARENT
Osłona ochronna z poliwęglanu
Polycarbonate ball protection
190 x 190 x 62mm
Nr art. BALLPLX-ILD
Pasuje do opraw typu:
Suitable for luminaire types:
ILDx
EAR / EAQ

Osłona ochronna z poliwęglanu
Polycarbonate ball protection
200 x 200 x 30mm
Nr art. BALLPLX-ILE
Pasuje do opraw typu:
Suitable for luminaire types:
ILEx
EE

Osłona ochronna z poliwęglanu
Polycarbonate ball protection
330 x 230 x 60mm
Nr art. BALLPLX-KMU
Pasuje do opraw typu:
Suitable for luminaire types:
KMU, KSU, KSC

Osłona ochronna z poliwęglanu
Polycarbonate ball protection
330 x 100 x 60mm
Nr art. BALLPLX-KMB
Pasuje do opraw typu:
Suitable for luminaire types:
KMB
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Osłona ochronna z poliwęglanu
Polycarbonate ball protection
370 x 270 x 100mm
Nr art. BALLPLX-KD
Pasuje do opraw typu:
Suitable for luminaire types:
KD

Zalecenie dotyczące montażu / Mounting recommendation
Mur lub beton: Kołek 8 mm, śruba 5,5 mm
Drewno: Śruba 5,5 x 35 mm
Stone or concrete wall: Dowel 8mm, Screw 5,5mm
Wood: Screw 5,5 x 35mm
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MLED 500 / NT24
MODUŁY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - SYSTEMY CENTRALNEJ BATERII
EMERGENCY LIGHT MODULES CENTRAL BATTERY SYSTEMS

ML

Moduł MLED500 to elektroniczny zasilacz impulsowy ze zintegrowanym systemem monitorowania i zarządzania pojedynczymi
oprawami LED, sterownikiem opraw, monitorowaniem sieci, funkcją ściemniania i pulsowania.
Możliwe są wszystkie tryby pracy. Monitor sieci pozwala na pracę
podłączonych opraw w trybie gotowości w obwodzie prądowym
oświetlenia ciągłego: w przypadku awarii oprawy oświetlenia ogólnego automatycznie uaktywniają się.
Jako odbiorniki mogą być stosowane oprawy LED o maks. mocy 8 W.
Moduł MLED500 posiada funkcje ściemniania opraw w trybie sieciowym do 30% lub 50%, a w trybie awaryjnym - realizowania funkcji pulsowania.
Moduł MLED500 jest przeznaczony do użytku w systemach Centralnej Baterii typu microControl plus, miniControl plus, midiControl

The MLED500 is an electronic switching power supply with integrated
individual light monitoring, light management function, mains monitoring, dimmer and flashing functions. All switching modes are possible. The mains monitor allows the operation of connected luminaires
in non-maintained mode in a maintained circuit. In case of a mains
failure all lights are switched on automatically. LED Illuminants with a
max. output of 8W can be used as consumers.
The MLED500 is also capable of dimming the lights to 30% or 50% in
mains operation and to execute a flashing function in emergency
operation.
The MLED500 is suitable for use with emergency lighting systems of type:
myControl plus, microControl plus, miniControl (XL) plus, midiControl
plus and multiControl plus.

plus oraz multiControl plus.

NT24: Zasilacz impulsowy do opraw LED do 5W
Możliwe ustawienie różnych wartości napięcia wyjściowego (3,3V/
5V/ 12V/ 24V). Zasilacz NT24 może być stosowany w połączeniu
z adresowalnym modułem monitorującym do użytku w systemach
oświetlenia awaryjnego typu my-, micro-, mini-, midi i multiControl.
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NT24: Switch-mode power supply up to 5W for LED lights
Set-up of various output voltages (3.3V/5V/12V/24V) possible.
The NT24 power supply can be used in conjunction with a monitoring
module for use in the following emergency light system types: my-, micro-, mini-, midi and multiControl. The respective output voltage is set
via the switch.
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SYSTEMY CENTRALNEJ BATERII
SAFETY POWER SUPPLY SYSTEMS

BEZPIECZEŃSTWO ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI
SECURITY IN ACCORDANCE WITH VALID STANDARDS
Nasze Systemy Centralnej Baterii produkowane się wyłącznie w
Niemczech we współpracy ze znanymi firmami partnerskimi i
zgodnie z ISO 9001.

Our safety power supply systems are manufactured without exception
in Germany in cooperation with renowned partner companies
according to ISO 9001.

W roku 2011 nasz zakład produkcji systemów otrzymał certyfikację
TÜV-Süd i ponowną certyfikację TÜV Rheinland.

Our systems manufacturing facility has been certified by TÜV Süd in
2011 and recertified by the TÜV Rheinland.

Systemy Centralnej Baterii są projektowane, produkowane
i testowane zgodnie z obowiązującymi europejskimi i krajowymi
normami dot. instalacji oraz dyrektywami lub wymaganiami
elektrotechnicznymi.

Our power systems are developed, manufactured and tested
according to European and national installation standards as well as
guidelines or electrical requirements .

Dotyczy to w szczególności:
• EN 50171: 2001; Centralne systemy zasilania
• E EN 50171: 2013; Centralne systemy zasilania
• EN 50172: 2005; Systemy oświetlenia awaryjnego
• DIN VDE 0100-718: 2005; Instalacje niskiego napięcia - Cześć
718: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji
- Obiekty komunalne i miejsca pracy
• DIN VDE 0100-560: 2013; Instalacje niskiego napięcia - Część
5-56: Wybór i instalacja sprzętu elektrycznego - Systemy
bezpieczeństwa (lEC 60364-5-56:2009, zmodyfikowana)
• DIN VDE 0100-600: 2008; Tworzenie instalacji niskiego napięcia Cześć 6: Sprawdzanie (IEC 60364-6:2006, zmodyfikowana)
• V DIN VDE V 0108-100: 2010; Systemy oświetlenia awaryjnego
• EN 50272-2: 2001; Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii
i instalacji baterii - Część 2: Baterie stacjonarne
• EN 62034: 2013; Systemy automatycznego testowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zasilanego z akumulatorów
(IEC 62034:2012)

134

This concerns in particular:
• EN 50171 : 2001; Central power supply systems
• E EN 50171 : 2013; Central Power Supply Systems
• EN 50172 : 2005; emergency lighting systems
• DIN VDE 0100-718 : 2005 Low-voltage electrical installations - Part
718 : Requirements for business or production sites and special
installations or locations - Structural works for crowds
• DIN VDE 0100-560 : 2013 Low-voltage electrical installations - Part
5-56: Selection and building of electrical equipment - equipment for
security purposes (IEC 60364-5-56:2009, modified)
• DIN VDE 0100-600 : 2008; Building of low-voltage electrical
installations - Part 6: Tests (IEC 60364-6:2006, modified)
• DIN VDE 0108-100 : 2010 Emergency escape lighting systems
• EN 50272-2 : 2001 Safety requirements for secondary batteries and
battery installations - Part 2: Stationary batteries
• To EN 62034 : 2013; Automatic test systems for battery powered
emergency lighting for escape routes (IEC 62034:2012 )
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Od systemów małej mocy LPS (Low Power System)
From Low Power Systems to Central battery systems

Koncepcja systemów LPS (Low Power
System) to połączenie systemu
rozproszonego
zawierającego
oprawy autonomiczne z własnym
akumulatorem a wygodnymi w
obsłudze i serwisie systemami
Centralnej Baterii. W każdej strefie
pożarowej w jednym pomieszczeniu
roboczym instaluje się system, który
służy do zasilania opraw awaryjnych
danej strefy pożarowej.
Dzięki
koncepcji
decentralizacji
nie
jest
konieczne
stosowanie
ognioodpornych kabli energetycznych
E30 zgodnie z MLAR 2005.
Możliwe jest połączenie kilku systemów LPS w jedną sieć - za pośrednictwem TCP/IP- aby móc w ten sposób
monitorować je łącznie. Dzięki temu
przy zastosowaniu większej liczby
systemów możliwe jest szybkie i niezawodne otrzymywanie informacji o
statusie podłączonych opraw i akumulatorów zainstalowanych w systemie.
Systemy LPS są ograniczone do mocy
wyjściowej 1500 W.
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The concept of a low-power system
combines the high security standards of
a self-contained luminaire system with
the convenience of a central battery
system. In each fire compartment a
system is installed in an operating room
that only supplies the emergency and
security lighting in this fire compartment.
Through this decentralized approach,
the use of fire-resistant E30 power cables
acc. to MLAR 2005 is unnecessary.
Of course, multiple low-power systems
can be connected via TCP / IP with
one another. Thus, the status of the
connected lamps and batteries installed
in the systems is easily and reliable
stated for the service technician.
Low power systems are limited to an
output power of 1,500 W.

do Systemów Centralnej Baterii

Koncepcja Systemu Centralnej Baterii
zakłada
zasilanie
podłączonych
opraw awaryjnych i ewakuacyjnych
z centralnego punktu.

The concept of the central battery system
provides a supply of the connected
safety and emergency luminaires from a
central point.

System Centralnej Baterii zainstalowany w pomieszczeniu roboczym jest
połączony z oprawami za pomocą
ognioodpornych przewodów E30.

Installed in an operating room central
battery systems are connected with fireresistant E30-wires to the lights.

Dzięki
możliwości
podłączenia
podstacji i podrozdzielni system jest
bardzo elastyczny i można dopasować
go do wi wymagań.
Jedna szafa 19“ może obsługiwać do
96 obwodów i 1920 podłączonych
opraw.
Aż do 32 systemów różnych typów:
my, micro, mini, midi lub multiControl
można połączyć za pomocą TCP/IP
w sieć i monitorować łącznie. Dzięki
temu liczba mo opraw może wynosić
nawet 61440.

The ability to connect substations and
sub-distributions makes the system very
flexible and scalable to all needs.
Per 19“ cabinet up to 96 circuits and
1,920 operated lamps can be realized.
Up to 32 systems also of diﬀerent
types wheter my, micro, mini, midi or
multiControl can be linked together via
TCP / IP with one another and thus can
be monitored together. This increases
the possible number of lamps to 61,440.
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Systemy Centralnej Baterii małej mocy LPS - wyjście 216 V DC
Low power systems – Output 216 V DC

myControl plus
MAKS. 4 OBWODY PRĄDOWE / 500 W, 1H / MAKS. 80 OPRAW
MAX. 4 MAINS CIRCUITS / 500 W, 1H / MAX. 80 LUMINAIRES
myControl to najnowszy produkt z rodziny systemów LPS, który
idealnie wpisuje się w ideę rozwiązań zdecentralizowanych.

The myControl is the latest development of our systems family and fits
seamlessly into our product series of decentralized LowPower systems.

System myControl opiera się na koncepcji decentralizacji systemów
LPS na strefy pożarowe, podobnie jak w systemie rozproszonym
opraw autonomicznych, z naciskiem na centralne sterowanie
i monitorowanie. System myControl jest dostępny w czterech
różnych wariantach bądź wersjach. Dzięki system myControl
charakteryzuje się optymalnym stosunkiem jakości do ceny.

The myControl meets a fire section related concept of decentralization
of LPS systems in fire zones, similar to a single battery system, with
emphasis on centralized control and monitoring. The myControl
is available in four diﬀerent variants or versions. Due to this, the
myControl realizes excellent value for money.

Każdy system myControl można podłączyć do sieci za pomocą
adresowania TCP/IP i w ten sposób zintegrować w istniejącej lub
oddzielnej sieci, centralną wizualizację obiektu.
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Each myControl is networked via TCP / IP addressing and can be
integrated into an existing or separate network to realize a central
visualization in the project.

microControl plus

miniControl plus / (XL)

MAKS. 6 OBWODÓW PRĄDOWYCH / 500 W, 1H / 120 OPRAW
MAX. 6 MAINS CIRCUITS / 500 W, 1H / 120 LUMINAIRES

MAKS. 12 (32) OBWODÓW PRĄDOWYCH / 1500 W, 1H / 240 (640) OPRAW

microControl to zdecentralizowany system Centralnej Baterii małej
mocy (LPS) do maks. 500 W.
Dzięki koncepcji decentralizacji na strefy pożarowe, podobnie jak
w systemie rozproszonym opraw autonomicznych, zbędne staje się
instalowanie kosztownych przewodów E30 zgodnie z MLAR 2005.
The microControl is a decentralized power supply system with limited
power (LowPower system) up to 500 W.
Through the principle of decentralization per fire compartment, similar
to a single battery system, there will be no costs for E30-powerlines
acc. to MLAR 2005 and their installation.

MAX. 12 (32) MAINS CIRCUITS / 1.500 W, 1H / 240 (640) LUMINAIRES

miniControl plux (XL) to zdecentralizowany system Centralnej
Baterii małej mocy (LPS) do pracy z maksymalną mocą 1.500 W.
System stanowi kompromis pomiędzy rozwiązaniem microControl
i rozbudowanym systemem multiControl.
Dzięki koncepcji decentralizacji na strefy pożarowe, podobnie jak w
systemie rozproszonym opraw autonomicznych, zbędne staje się
instalowanie kosztownych przewodów E30 zgodnie z MLAR2005.
The Low Power System miniControl closes with a maximum output of
1.500 W the gap between the smaller powered microControl and the
big brother multiControl.
Through the principle of decentralization per fire compartment, similar
to a single battery system, there will be no costs for E30-powerlines
and their installation.
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Systemy Centralnej Baterii
Central power supply systeme

midiControl plus
MAKS. 32 OBWODY PRĄDOWE / 5 314 W, 1H / 640 OPRAW
MAX. 32 MAINS CIRCUITS / 5.314 W, 1H / 640 LUMINAIRES
midiControl to wstępnie skonfigurowany System Centralnej Baterii
o maksymalnej mocy 5300 W na 1 godzinę, 2300 W na 3 godziny
lub 1000 W na 8 godzin.
W obudowie systemu midiControl można ulokować maksymalnie
16 modułów DCM dla 32 obwodów prądowych. Umożliwia to
zasilanie nawet 640 opraw. System midiControl można połączyć
w sieć z innymi systemami tej rodziny i monitorować przez interfejs
sieciowy.
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The midiControl is a preconfigured central power system with a
maximum output of 5.300 W for 1h, 2.300 W for 3h or 1.000 W for 8h.
The midiControl case gives space for 16 DCM-modules and 32
current circuits. This configuration allows the connection of up to
640 luminaires. Of course the midiControl features monitoring by the
integrated Web-Interface and may be connected to other systems of
the family.

Wyjście 216 V DC
Output 216 V DC

multiControl plus
MAKS. 96 OBWODÓW PRĄDOWYCH / 1920 OPRAW
MAX. 96 MAINS CIRCUITS / 1.920 LUMINAIRES
System multiControl plus jest uniwersalnym, systemem Centralnej
Baterii zgodnym z EN 50171, i może posiadać maksymalnie w 96
dowolnie programowalnych obwodów prądowych zainstalowanych
w przyjaznym w obsłudze stelażu modułowym 19“.
Zintegrowane automatyczne urządzenie kontrolne umożliwia zasilanie, monitorowanie i zarządzanie 1920 oprawami na system.
Obszerny system szafowy, który jest dostępny dla systemu multiControl plus, pozwala na dopasowanie i zintegrowanie całego systemu
odpowiednio do najróżniejszych warunków w budynku.
Ponadto do systemu multiControl plus można podłączyć w zależności od wersji - podrozdzielnie i/lub maksymalnie 32
dodatkowe podstacje po maksymalnie 96 obwodów i zarządzać
nimi, co umożliwia przeniesienie nakładów związanych z instalacją
wielu obwodów do danych stref pożarowych w budynku.

The multiControl plus system is a universal, central power supply
system according to EN 50171, which can be equipped with up to 96
freely programmable circuits in a service-friendly 19 “rack system.
Using the integrated automatic test equipment means that up to
1.920 luminaires per system are supplied, monitored and managed.
With the patented Web Interface a programming and visualization of
all connected safety luminaires is possible on stored floorplans, even
remotely via the internet. Up to 32 additional substations with each
up to 96 mains circuits or sub-distributions can be connected to the
multiControl plus System, depending on the model and manage to
relocate the installation eﬀort of many mains circuits to the respective
building-fire compartments.
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Przemyślany w najmniejszych szczegółach
Sophisticated to the detail

Produkowane
przez
RP-Technik
systemy
Centralnej Baterii są dostępne w różnych
rozmiarach i rodzajach obudowy. Wszystkie
obudowy to projekty własne, zgodne z normami,
które powstały z uwzględnieniem szeregu
praktycznych wymagań.(EN 50171; EN 502722).
Zasadniczo
podzespoły
elektroniczne
przechowywane są oddzielnie od baterii.
Zależnie od preferencji, system zasilania może być
dostarczony w dwóch oddzielnych obudowach
(obudowa elektroniki i akumulatorów), jako
szafa ścienna lub stojąca. Istnieje również
możliwość zastosowania szafy typu kombi
(patrz ilustracja), która łączy podzespoły
elektroniczne i akumulatory w jednej obudowie,
jednak z oddzieleniem za pomocą wewnętrznej
przegrody.
Lakierowanie wykonywane jest standardowo
lakierem strukturalnym w kolorze RAL 7035.
Dla optymalnego komfortu obsługi i serwisu
podzespoły
elektroniczne
są
wbudowane
w postaci paneli wsuwanych 19“, wysokość
konstrukcyjna 3HE, w kombinacji ramy uchylnej
i drzwi szafy, które opcjonalnie mogą być
wykonane jako drzwi transparentne. Wsporniki
wymagane do zamocowania podzespołów 19“
zamontowane są na drzwiach szafy odchylanych
na 180°.

Depending on the request, the power supply system
is available in two separate enclosures (electronics
and battery cabinet) as a wall or standing cabinet.
There is also the possibility of using a combination
cabinet (as shown) , which incorporates the
electronic components and the battery in a single
cabinet, but separated from each other by an
internal partitioning .
The painting is done by default using textured paint
in the color RAL 7035. In order to ensure optimal
operating and service comfort, the electronic
components are built as a 19“-rack, 3U height, in a
combination of swing frame and cabinet door which
can be optionally equipped with a transparent door.
Required racks to accommodate the 19“-modules are
mounted in the 180° swiveling door of the cabinet .

Standardowe obudowy dostarczane są ze
stopniem ochrony IP20. Możliwe jest również
wykonanie z wyższym stopniem ochrony, np. IP54.

Standard cabinets are supplied with a protection
class IP20. Production in a higher degree of
protection, for example IP54 is also possible.

Panel przyłączeniowy znajduje się we wnętrzu
szafy na płycie montażowej i służy do podłączenia
urządzenia do sieci ogólnej, do zewnętrznych
elementów sygnalizacyjnych i obsługowych
oraz do połączenia z obwodami urządzeń
odbiorczych. Jak widać na ilustracji, obudowa
elektroniki zapewnia sporą przestrzeń do
podłączenia
przewodów
przyłączeniowych
bez konieczności stosowania dodatkowego
rozdzielacza instalacyjnego.
Przy
odchylonych
drzwiach
szafy
panel
przyłączeniowy jest łatwo dostępny i nie jest
zasłonięty.

The connection panel is located inside the cabinet
on a mounting plate and is used to connect the
appliance to the general power supply, to external
reporting and controls, and the connection to the
load circuits. As shown in the image, the electronics
cabinet provides generous wiring space for wiring the
connecting cables without the need for an additional
jumper .
Even in swung-open position of the cabinet door the
connector panel is easily accessible and not hidden .

W zależności od obudowy, wejścia kablowe
mogą być umieszczone do wyboru od góry lub
od dołu. Duże otwory wentylacyjne zapewniają
odpowiednią cyrkulację powietrza w komorze
elektroniki i akumulatora.
Akumulator jest umieszczany na płaskich płytach.
Wszystkie szafy na elektronikę i akumulatory
można ustawić jako oddzielne szafy ścienne bądź
stojące lub w kombinacji.
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Our central power supply systems can be built in
various housing sizes or types. All housings are
in-house developments and have been designed
according to the requirements and standards (EN
50171 , EN 50272-2 ). In principle, the electronic
components are accommodated separately from the
battery.

Cable inlets are , depending on housing choice,
either from the top or bottom possible. Vents provide
the necessary air circulation in the electronics and
battery compartment.
The battery is located on flat floors. All electronics
and battery cabinets can be used as wall or standing
cabinet set up individually or combined with each
other.
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Systemy Centralnej Baterii wyjście 216 V DC
Central power supply systeme Output 216 V DC

MDC
SYSTEM CENTRALNEJ BATERII
CENTRAL BATTERY SYSTEM
System MDC to wstępnie skonfigurowany System Centralnej
Baterii bez ograniczenia mocy. W jednej obudowie stojącej mieści
się do 72 obwodów prądowych po 10A oraz moduł ładujący do
17,5A oraz i po jednym układzie przełączania oświetlenia ciągłego
i oświetlenia w gotowości.
Monitorowanie poszczególnych opraw lub obwodów prądowych
nie jest możliwe w tym systemie. Również możliwość przełączania
obwodów prądowych występuje tylko w połączeniu z danym układem przełączania, ewentualnie jest ograniczona. System MDC można
podłączyć do sieci i monitorować przez interfejs sieciowy.
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The MDC system is a preconfigured central battery system without
power limitation. Depending on the cabinet used, up to 72 circuits
with 10A each and a recharging unit of up to 17.5 A, and one each
maintained and non-maintained switch, can be installed per system.
Single luminaire or circuit monitoring is not possible with this system.
The ability to switch the circuits is possible only in conjunction with the
respective switching or limited. Of course, the MDC can be monitored
and networked via the web interface as well.

Porównanie rodziny systemów

The system family compared

myControl

microControl

miniControl /XL

midiControl

multiControl

MDC

Obudowa / cabinet

900 x 450 x
125mm

660 x 350 x
230mm

1100 x 500 x
230mm **

1950 x 600 x
450 mm

różne / various

różne / various

maks. obwody prądowe
max. circuits

4 (+1)*

6 (+1)*

12 (+1)*
32 **

32

96

72

maks. prąd w obwodzie odbiorczym
max. current per circuit

2A

3A

3A

4A

6A

6A

możliwe moduły obwodów prądowych
mains circuit modules

–

DCM 12-E/32

DCM 12-E/32

DCM 12-E/42

DCM 12-E/
32/42/62

D01 / LSS

Typ systemu
LPS / CBS

LPS

LPS

LPS

CBS

CBS

CBS

maks. moc przyłączeniowa AC
(moc całkowita)
max. connected load AC (Total)

800 VA

2 000 VA

2 000 VA

7 000 VA

43 000 VA

43 000 VA

maks. moc przyłączeniowa DC
(moc całkowita)
max. connected load DC (Total)

500 W / 1h
200 W / 3h
80 W / 8h

500 W / 1h
200 W / 3h
80 W / 8h

1500 W / 1h
500 W / 3h
300 W / 8h

5314 W / 1h
2300 W / 3h
1000 W / 8h

40 000 W

40 000 W

Podłączenie opraw 230 V
Connection of 230 V luminaires

Automatyczne urządzenie kontrolne
zgodne z EN 62034
Automatic test facility
according to EN 62034
Monitorowanie poszczególnych opraw
i możliwość przełączania bez dodatkowych przewodów
Single luminaire switching and
monitoring without additional wires
Dowolnie programowalne obwody
prądowe
Programmable mains circuits

Połączenie kilku systemów w sieć
Networking of several systems

opcjonalne

Sterowanie i monitorowanie przez interfejs sieciowy
Control and Monitoring by Web-Interface

Wizualizacja budynku w interfejsie
sieciowym
Floor plans in Web-Interface

Możliwe podstacje/podrozdzielnie
Sub-Stations / -distribution possible

*

Jeden dodatkowy obwód jest zawsze zintegrowany w standardzie / One additional circuit is installed by default

**

miniControl XL, obudowa: 1470 x 570 x 230mm / miniControl XL, cabinet: 1470 x 570 x 230mm
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Jednostka centralna
The CPU

Sercem rodziny systemów jest jednostka sterująca NLSR. Steruje
ona systemami od typu my- aż po typ multiControl i oferuje
szeroki zakres funkcji, które w przypadku innych systemów są
dostępne tylko jako wyposażenie dodatkowe:
• Przyjazna w obsłudze technologia 19-calowych modułów wsuwanych
• Gniazdo karty SD
• Port Ethernet
• Zintegrowany interfejs sieciowy
• 2x port USB 2.0
•· Komunikaty tekstowe w wielu językach

The heart of all power supply systems is the central unit NLSR. It
controls all systems from micro- to multiControl and features
functions by standard which are oﬀered as an extra at other systems:
• Service friendly 19” rack technology
• SD-Card Slot
• Ethernet-Port
• Integrated Web-Interface
• 2x USB Port 2.0
• Multi-language status reports possible

Oprogramowanie systemowe jednostki sterującej NLSR jest stale rozszerzane i ulepszane
przez zespół programistów. Wbudowane
gniazdo karty SD umożliwia łatwe wgrywanie
nowego oprogramowania sprzętowego.
Zintegrowany program rozruchowy daje
instalującemu możliwość przeprowadzenia
konserwacji
systemu
bez
specjalnych
umiejętności w zakresie programowania. Dzięki
temu można w łatwy sposób dopasowywać
system do późniejszych zmian w normach.
Interfejs Ethernet zintegrowany w jednostce
sterującej umożliwia wygodne programowanie
i monitorowanie systemu - my-, micro-, mini-,
midi-, multiControl lub MDC - całkowicie
z poziomu interfejsu sieciowego.
Ponadto w przypadku konieczności wykonania
prac serwisowych możliwa jest zdalna obsługa
ze strony producenta. System zasilania jest
integrowany w istniejącej sieci w danym
budynku.

W przypadku braku przenośnego komputera
lub połączenia sieciowego do programowania
systemu możliwe jest również skonfigurowanie
systemu za pomocą każdej standardowej
klawiatury USB.
Łatwa nawigacja za pomocą przycisków
ze strzałkami umożliwia sprawną ręczną
konfigurację.
Do portów USB można podłączyć dostępne
w sprzedaży drukarki w standardzie PCL6,
aby drukować raporty o statusie systemu
i dokumentować je.
Wbudowana drukarka jest zatem w większości
przypadków zbędna.
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The system software of the NLSR is developed and
improved by a development team constantly.
With the integrated SD-Slot a firmware update is
a breeze.
The integrated boot loader gives the electrician
the opportunity to perform system maintenance
with little to no programming knowledge. Thus it
is easy to adapt the system to future changes in
regulations.

The built-in control unit Ethernet interface allows
the system - whether micro-, Mini-, Midi-or
multiControl completely to be programmed and
monitored via the web.
This makes a remote maintenance by the
manufacturer possible if such a service is
needen. The power supply is integrated into the
existing building network.

If there’s no laptop or network connection
available to set up the system it is of course
possible to configure the system with any
standard USB keyboard.
The simple navigation with the cursor/arrow
keys makes the configuration quite simple.

The built-in USB ports makes the use of PCL6
standard printers for printing status reports
possible.
In most cases a built-in printer is unnecessary.

Trzy przyciski szybkiego dostępu
znajdujące się pod wyświetlaczem są używane zmienne do
najważniejszych poleceń.

Three quick keys directly below the
display are alternately used for the
main commands.

Dzięki przyciskom nawigacyjnym
w 4 kierunkach nawigacja po
strukturze menu nie stanowi
żadnego problemu - nawet przy
braku zewnętrznego urządzenia
wejściowego czy sterującego.

Even without external input or
control device the navigation
of the system softwares menu
structure is no problem – thanks
to the 4-way navigation buttons.
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Interfejs sieciowy systemów CB
The Web-Interface of our systems

Innowacyjny
interfejs
sieciowy
umożliwia sprawdzanie informacji
dotyczących statusu systemu na
dowolnym komputerze ze zwykłą
przeglądarką internetową.
System LPS, czy CBS może być ponadto
sterowany i poddawany konserwacji
przez internet z poziomu przeglądarki.
W celu przeprowadzenia konfiguracji nie
jest więc konieczna obecność technika
serwisowego na miejscu.
Na stronie startowej oprogramowania
systemowego znajdują się wszystkie
istotne
informacje
na
temat
aktualnego stanu systemu.

Przegląd
obwodów
prądowych
obejmuje listę wszystkich modułów
DCM zainstalowanych w systemie
wraz z liczbą podłączonych opraw.
Ponadto może być wyświetlany tryb
pracy - oświetlenie ciągłe, oświetlenie
w gotowości lub oświetlenie ciągłe
przełączane - oraz pozycja w budynku.
Pobór mocy opraw pracujących w obwodzie prądowym jest mierzony podczas
wykonywania testu systemu i porównywany z wartością referencyjną opraw
(w nawiasie). W przypadku wystąpienia
odchyłki - ustawianej w zakresie od 5 do
50% - od wartości referencyjnej generowany jest błąd.
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The innovative web interface of the
power supply family enables the
retrieval of information about the
system status from any networking
PC with a standard Internet
browser.
The networking system - regardless
of whether LPS or CBS - can also be
controlled and maintained over the
Internet. A service technician must
not be on site to set up the systems
configuration.
On the home page of the software
system, all important information
related to the current state of the
system are shown.

The circuit summary lists all
installed DCM modules and the
number of lights connected to it.
Furthermore, the operating mode continuous, maintained or switched
maintained emergency lighting and the position in the building are
shown here.
The power consumption of the
lights operated in the circuit is
measured during the test and is
compared with the reference value
of the lights (in parentheses). An
adjustable variation of 5 - 50%
from the reference value executes a
mains error.

Szczegółowy widok obwodów prądowych
dostarcza informacji o podłączonych
oprawach i ich statusie.

The details of the individual
circuits provide an overview of the
luminaires and their status.

Każda oprawa może być skonfigurowana z oznaczeniem typu, pozycją
w budynku i trybem pracy, w którym
jest eksploatowana. Istnieje przy tym
możliwość łącznego użytkowania opraw
w trybie ciągłym i w trybie gotowości
w jednym obwodzie prądowym.

Each lamp is registered with type,
their name, position in the building
and the mode in which it operates.
It is possible to operate luminaires
in continuous mode an luminaires
in maintained mode in the same
circuit.

Za pomocą wejść SAM można przyporządkować do obwodu prądowego do
6 oddzielnych przełączeń. Wyniki ostatniego testu opraw można sprawdzić
bezpośrednio na liście.

With the SAM-inputs it is possible to
assign up to 6 several switchings to
the circuit.
The results of the last lighting tests
are directly visible in this list.

W przypadku systemów z rodziny
multiControl wizualizacja jest już
zawarta w systemie bez dodatkowego oprogramowania! Na
komputerze centralnym systemu
można zapisać rzuty budynku.

For devices of the mutliControl family
visualisation is already included
without additional software! The
system allows to store floor plans of
the building directly on the central
unit.

Ułatwia to wyszukanie konkretnej
oprawy w przypadku wystąpienia
błędu oprawy lub obwodu, co
pomaga technikowi zaoszczędzić
czas.

This makes it easier in the event of
a lamp or circuit failure, to find the
defective light and saves the technician
time.

Na szczegółowych rzutach można
umieścić każdą zainstalowaną
oprawę za pomocą funkcji
„przeciągnij i upuść” z graficzną
prezentacją typu i trybu pracy.

On detailed floor plans each installed
lamp can be placed by “drag & drop”
and is shown with type and operating
mode graphically.

Dzięki temu błędy opraw są łatwe
do rozpoznania i mogą zostać
efektywnie usunięte przez technika zakładowego.
Plany budynku mogą być zapisane
w postaci pliku bezpośrednio
w NLSR lub w przypadku większej
ilości danych - na podłączonej
stacji dysków NAS.

Poszczególne oprawy można
wybrać na rzucie przez kliknięcie
myszką. Oprawa jest wyszczególniona z oznaczeniem typu,
trybem pracy i zastosowanym
źródłem światła.
Poniżej można sprawdzić wyniki
ostatnich testów opraw. W ten
sposób błędy opraw są szybko
widoczne.

Luminaire failures are easy to discover
and can be solved eﬀectively by the
technician.
The plans for the building can be stored
as a file directly in the emergency light
computer or on a connected NAS drive
if more storage capacity is needed.

Single lights can be selected on the
floor plan with a mouse click. The
luminaire is listed with type, mode and
used Illuminants.
Below that the results of the last
luminairetests can be queried. So
luminaire errors are visible very
quickly.
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Przełączanie pojedynczych opraw
Single luminaire switching

Wszystkie oprawy i moduły opraw mogą być
przełączane pojedynczo i bez dodatkowego
przewodu w obwodzie prądowym w połączeniu
z modułem obwodu DCM12E.

Current luminaires and luminaire modules can be
switched individually and without additional line
in connection with the use of the DCM12-E circuit
module.

W
przeciwieństwie
do
konwencjonalnego
DCM32/42/62
przyporządkowywanie
trybu
pracy poszczególnych opraw może odbywać
się poprzez system oświetlenia awaryjnego.
W ten sposób odpada konfiguracja trybu pracy
przez przełączniki DIP przy oprawie. Konfiguracja
dalszych funkcji opraw (stopień przyciemnienia,
rytmy pulsacji oraz adresowanie) odbywa się przy
oprawie. Proszę zwrócić uwagę na informację dla
konkretnego produktu.

In contrast to the conventional DCM32/42/62, it is
possible to assign the operating mode of individual
luminaires via the emergency lighting system. The
configuration of the operating mode via the DIP
switches on the luminaire is not necessary. The
addressing of the luminaire, as well as the mains
monitor function, must also be configured according
to the description on the luminaire (DIP switch). The
setting of the diﬀerent dimming stages / flashing
types is also configured on the luminaire (DIP switch
/ jumper), please refer to the respective product
information.

Moduł obwodów prądowych DCM12E to
podzespół obwodów prądowych dla instalacji
oświetlenia awaryjnego typu multiControl plus,
midiControl plus, miniControl-XL plus, miniControl
plus oraz microControl plus.
Podobnie jak DCM32/42/62, moduł DCM12E
jest wyposażony w dwa obwody prądowe
(„Obwód A” i „Obwód B”), przy czym każdy
obwód zaprojektowany jest na maksymalny prąd
wyjściowy równy 1A(250VA). Moduł DCM12E
posiada oczywiście monitorowanie prądu,
obwodu prądowego i opraw.
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The DCM12E mains circuit module is a circuit
module for use in systems of the multiControl plus
safety lighting systems series, such as midiControl
plus, miniControl-XL plus, miniControl plus and
microControl plus. Like the DCM32/42/62, the
DCM12E is equipped with two circuits (“circuit A”
and “circuit B”), each circuit being designed for a
maximum output current of 1A (250VA). Of course,
the DCM12E has a current, circuit and luminaire
monitoring as usual.

Konfiguracja parametrów obwodu prądowego
(liczba opraw, tryb pracy i polecenia przełączania)
odbywa się w wygodny sposób przez interfejs
sieciowy (patrz poniższa ilustracja).

The configuration of the circuit parameters (number
of luminaires, mode of operation and switching
commands) can be conveniently done via the web
interface (see the following figure).

Łączenie konwencjonalnych opraw (modułów)
z oprawami posiadającymi funkcję przełączania
pojedynczych opraw jest niedozwolone.

The mixing of conventional luminaires (modules)
with single luminaire switching-capable luminaires is
not permissible.

Przykładowa prezentacja
Poniżej znajduje się krótki przegląd dot. programowania funkcji
przełączania pojedynczych opraw.

 W parametrach obwodu prądowego można jak zwykle przeprowadzać podstawowe konfiguracje, np. komunikaty tekstowe,
monitorowanie i tryb pracy.



Możliwe czujniki sieci BUS mogą być przyporządkowane
w obszarze czujników sieci obwodu prądowego.

 Na życzenie można dezaktywować monitorowanie sieci w sposób

selektywny. Dzięki temu możliwe jest utrzymywanie pojedynczych
adresów w stanie wolnym w celu późniejszego doposażenia.

 Przypisanie trybu pracy oprawy może odbywać się indywidualnie
dla każdej oprawy i nie wymaga wykonywania konfiguracji przy
oprawie. Do wyboru są trzy tryby pracy oprawy: tryb gotowości
(tylko tryb awaryjny włączony), oświetlenie ciągłe (stale włączone)
i przełączane oświetlenie ciągłe (przełączane przez SAM).


Przyporządkowanie poleceń przełączania dla trybu pracy
opraw „przełączane oświetlenie ciągłe” odbywa się poprzez przełączanie opraw. Do poleceń przełączania przyporządkowywane
są przy tym pojedyncze oprawy lub większa liczba opraw. Można
zrealizować do sześciu różnych poleceń przełączania. Przełączane mogą być grupy opraw (jak przedstawiono przy SAM 1 E1)
lub pojedyncze oprawy (jak przedstawiono przy SAM 1 E2-E4).

Sample presentation
The following is a brief overview of the programming of single-axis
switching.



In “circuit parameters” basic circuit configurations, such as, for
example Clear text, monitoring and operating mode are set.

 Possible BUS network monitors can be assigned in the area of the
circuit network monitor.



On request, the light monitoring can be deactivated selectively.
This makes it possible to keep individual addresses free for later
retrofitting with additional luminaires.

 Assigning the luminaire operation mode can be done individually

for each luminaire and no longer requires the configuration on the
luminaire itself. There are three lighting modes: standby mode (emergency mode on), permanent light (permanently on) and switched
continuous light (switchable via SAM).



The assignment of the switching commands for the switched
maintained operation is done by luminaire circuit. Up to six diﬀerent
switching commands can be implemented. This can switch luminaire
groups (as illustrated SAM 1 E1) or individual luminaires (as illustrated SAM 1 E2-E4).

151

myControl plus
SYSTEM CENTRALNEJ BATERII MAŁEJ MOCY LPS
LOW POWER SYSTEM
152

MYCONTROL PLUS – NOWY ZDECENTRALIZOWANY
SYSTEM ZASILANIA MAŁEJ MOCY (LPS).

myControl
plus
konsekwentnie
kontynuuje
koncepcję
decentralizacji systemów zasilania na strefy pożarowe, podobnie
jak w systemie rozproszonym opraw autonomicznych. System
myControl dopasowuje się idealnie do serii systemów LPS zgodnie
z obowiązującymi normami europejskimi i krajowymi.
Dodatkowo myControl zapewnia komfort obsługi nowoczesnego
Systemu Centralnej Baterii, np. rozpoznawanie poszczególnych
opraw i monitorowanie bez dodatkowego przewodu, możliwość
indywidualnego przełączania, dowolnie programowalne obwody
i opatentowany interfejs sieciowy do wizualizacji, zdalnego
serwisowania i sterowania systemu zasilania oraz podłączonych do
niego opraw bezpieczeństwa za pomocą połączenia internetowego.
Dowolnie programowalny, seryjnie zintegrowany adres sieciowy
umożliwia zintegrowanie kilku systemów w dowolną sieć za pomocą
wizualizacji opartej na przeglądarce i monitorowanie wszystkich
podłączonych opraw ewakuacyjnych i awaryjnych, a w przypadku
wystąpienia błędu - wyświetlenie ich pozycji w komunikacie
tekstowym. System myControl, podobnie jak systemy LPS microi miniControl, pracuje w trybie przełączania 230VAC/ 216VDC i ze
zintegrowanym zestawem akumulatorów do wyboru:

MYCONTROL PLUS - THE NEW DECENTRALISED
LOW POWER SYSTEM

MyControl plus consequently follows the principle of decentralised
power supply systems in fire areas, similar to single battery systems and
complies with the existing European and national standards.
Furthermore, myControl oﬀers the operating comfort of a modern
central battery system, such as single luminaire detection and
monitoring without additional wiring, switchability of individual
luminaires, freely programmable circuits as well as a patented web
interface for visualisation, remote maintenance and control of the
power supply system including the connected emergency lights via
internet connection.
Several systems can be integrated in any network through the freely
programmable default network address and the browser-based
visualisation. Additionally, each connected rescue and safety luminaire
can be monitored and in case of failure its position can be displayed in
clear text.
MyControl operates similar to the low power systems micro- and
miniControl in changeover mode 230VAC/ 216VDC and, with the
integrated set of batteries, can generate a power of either:

18x 12V / 3,6 Ah może wytwarzać 350 W / przez 1 godzinę lub
145 W / przez 3 godziny łącznie z 25% rezerwą na starzenie

350 W over 1h (18x 12V / 3.6 Ah) or
145 W over 3h incl. 25% ageing reserve

lub

or

18x 12V / 5,2 Ah może wytwarzać 500 W / przez 1 godzinę lub
210 W / przez 3 godziny łącznie z 25% rezerwą na starzenie. System
myControl jest wyposażony standardowo w 4+1 obwody prądowe,
przy czym każde przełączanie obwodów pracuje niezależnie i jest
oddzielnie zabezpieczone dwubiegunowo. Do przełączania 4+1
obwodów prądowych można używać 4 wewnętrznych wejść kontroli
przełączników oświetlenia. Niniejsze wejścia napięciowe mogą być
zasilane napięciem 24V - 250V DC lub 220/230V AC i, w zależności
od zaprogramowania, włączają lub wyłączają przyporządkowane
obwody i/lub oprawy.
Zintegrowany moduł IO realizuje 3 bezpotencjałowe styki przełączne
do przesyłania komunikatów lub usterek do zewnętrznej jednostki
sygnalizacyjnej; ponadto posiada on dowolnie programowalne
wielonapięciowe wejście z tolerancją odwróconej biegunowości
umożliwiające monitorowanie napięcia w zakresie 24V - 255VDC
lub 200 - 255VAC.
Standardowo zintegrowane jest również przyłącze wentylatora 24V
łącznie z oddzielną funkcją sterowania wentylatora i monitorowania
wentylatora. Zintegrowana, monitorowana pętla prądu ciągłego
CCIF, w połączeniu z diodą, realizuje monitorowanie styków
bezpotencjałowych podłączonych czujników faz (monitorowanie
sieci) ogólnego oświetlenia pod kątem zwarcia i/lub przerwania
przewodu.
W celu podłączenia dalszych zewnętrznych modułów sterujących
i sygnalizacyjnych dostępny jest monitorowany interfejs magistrali,
który umożliwia dołączenie obwodów lub podłączonych opraw
ewakuacyjnych i awaryjnych, jeśli zachodzi taka potrzeba.
Dalszą zaletą systemu myControl jest również możliwość
podłączenia dostępnych w sprzedaży opraw customizowanych
z elektronicznymi statecznikami i napięciem wejściowym 230V
AC/DC, przy czym maksymalna moc przyłączeniowa wynosi 250
W na obwód z uwzględnieniem maksymalnej całkowitej mocy
przyłączeniowej zależnie od wybranego akumulatora.
Książka kontroli zintegrowana w systemie myControl z możliwością
zapisania do 30000 wpisów w połączeniu ze zintegrowanym automatycznym urządzeniem kontrolnym zgodnym z EN 62034:2013-02
realizuje w pełni wyposażony system LPS spełniający wymagania
aktualnych norm.

500 W over 1h (18x 12V / 5.2 Ah) or
210 W over 3h incl. 25% ageing reserve.
By default myControl is equipped with 4+1 electric circuits where each
circuit switch works independently and is separately 2-pole-fused.
The 4 internal switch query inputs can be used for switching the 4+1
circuits. These inputs can be connected to voltages of 24V - 250V DC or
220/230V AC and depending on their programming switch the allocated
circuits and/or luminaires on or oﬀ.
The integrated IO-module realises up to 3 potential-free switch contacts
for the transmission of messages or failures to an external control unit.
Furthermore, it has a reverse polarity tolerant, freely-programmable
multi-voltage input in order to monitor voltages ranging from 24V to
255V DC or from 200 to 255V AC.
MyControl also has an integrated port for the connection of a 24V-fan
including a separate fan control and monitoring function.
The integrated quiescent current loop CCIF realises in combination with
a diode a monitoring of potential-free contacts of connected phase
monitors (mains monitoring) of the general lighting in terms of short
circuit and/or cable break.
The system has a controlled bus interface for the connection of further
external command and control modules which enables the engagement
of the circuits and the connected rescue and safety luminaires if
necessary.
Another advantage of the myControl system is also the possibility of
connecting customary standard luminaires with electronic ballasts and
an input voltage of 230V AC/DC. The maximum connection power is 250
W per circuit considering the total maximum connection power of the
system which depends on the selected battery set.
The test log, integrated in the myControl system, can save up to 30,000
entries and in combination with the integrated automatic testing unit
according to EN 62034:2013-02 it completes a well-equipped low power
system complying with current standards.
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LOW POWER SYSTEM
Rodzaj montażu:
Obudowa:
Wymiary (wys. x szer. x gł.):
Stopień ochrony:
Klasa ochronności:

ściana / natynkowy
blacha stalowa / rama aluminiowa
900 x 450 x 125mm
IP20
I

Przyłącze sieciowe:
Tryb przełączania:
Akumulator (w zestawie):

230V AC (±10% ) 50/60Hz
230V AC / 216V DC ±15%
216V DC
18x 12V / 3,6Ah lub
18x 12V / 5,2Ah
10° do 35°C
800 VA
w zależności od akumulatora patrz tabela na następnej stronie

Dopuszczalna temp. otoczenia:
maks. moc przyłączeniowa AC:
maks. moc przyłączeniowa DC:

Mounting:
Case material:
Dimensions (H x W x D):
Protection category:
Insulation class:
Voltage:
Switched mode:
Battery (included):
Permissible temp.:
max. connected load AC:
max. connected load DC:

Wall / Surface mounted
steel-sheet / aluminium frame
900 x 450 x 125mm
IP20
I
230V AC (±10% ) 50/60Hz
230V AC / 216V DC ±15%
216V DC
18x 12V / 3,6Ah or
18x 12V / 5,2Ah
10° to 35° C
800 VA
depends on battery - see table
on next page

ZESTAWIENIE WŁAŚCIWOŚCI:

FEATURES AT A GLANCE:

• Centralny system zasilania zgodny z EN 50171 do systemów
oświetlenia awaryjnego zgodnych z EN 50172 oraz systemów
zgodnych z DIN VDE 0100-718
• Z automatycznym urządzeniem kontrolnym zgodnym z EN
62034 do regularnej kontroli każdej podłączonej oprawy
• Samowystarczalny system z kombinowanym trybem
przełączania do opraw w trybie gotowości, oświetlenia
ciągłego i przełączanego oświetlania ciągłego
• Zintegrowana, elektroniczna książka kontroli do zapisywania
wszystkich danych w okresie > 5 lat
• Wybór różnych języków obsługi, np. polski, angielski
• Zarządzanie i sygnalizowanie błędów maksymalnie 20 opraw
na obwód
• 4 główne obwody oraz jeden obwód jako obwód oświetlenia
ciągłego lub oświetlenia w gotowości do maks. 150VA
(programowalne)
• maksymalna moc przyłączeniowa (sieć) 800 VA
• Informacje o statusie systemu, obwodów prądowych i opraw
w formie tekstowej oraz kontrolne diody LED
• Możliwość podłączenia dalszych zewnętrznych modułów
kontrolnych łączników SAM, MC-LM, MCT przez interfejs
RS485
• Do każdego obwodu można przyporządkować dowolnie do 6 wejść
przełączających
• Opcjonalnie możliwe połączenie kilku systemów w sieć za
pośrednictwem Ethernet (TCP/IP)
• Zintegrowany serwer sieciowy do zdalnego serwisowania
systemu, prezentacji rzutów budynku i wiele więcej

• Low power system acc. to EN 50171 for security lighting systems
acc. to EN 50172 and systems acc. to DIN VDE 0100-718
• Automated monitoring system acc. to EN 62034 for regular testing of all connected luminaires
• Independant system with combined switching for non-maintained, maintained and switched maintained luminaires
• Test records are stored at least 5 years
• Diﬀerent interface languages possible
• Management and failure monitoring for up to 20 luminaires
per circuit
• 4 main circuits and one circuit in non-maintained or maintained
mode with max. 150 VA (programmable)
• Maximum connected load (mains) of 800 VA
• Information reports about the system, circuits and luminaires as
plain text and Control-LED
• Connectivity for additional external switch interrogation
modules via RS485 interface
• Up to 6 control inputs can be assigned to each circuit
• Networking of multiple devices via Ethernet (TCP/IP) as an option
• Integrated Web - Server for remote maintenance of the system,
visualization of floor plans and much more

Zintegrowany moduł kontrolny przełączników oświetlenia SAM:
· 4 wejścia przełączników oświetlenia (200-255 VAC lub 24-255
VDC) do przełączania obwodów w trybie sieciowym wyprowadzone do zacisku
· 3 rodzaje załączenia możliwe do zaprogramowania
Zintegrowany moduł IO:
· 3 wyjścia przekaźnikowe, 230V / 6 A, bezpotencjałowe zestyki
przełączne
· 1 oddzielone galwanicznie wejście przełączające 24V – 250 V DC /
220/230V AC, biegunowość do wyboru, funkcja programowalna
Zintegrowany moduł CCIF - Critical Circuit Interface
· Monitorowanie pętli prądu ciągłego
· Wewnętrzne zabezpieczenie chroniące przed przepięciem
lub prądem przeciążeniowym
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Internal light switch query module SAM:
· 4 light switch inputs (200-255 VAC or 24-255 VDC)
· Power supply for internal connection with terminal connector
· 3 switching modes programmable
Internal IO module:
· 3 relay outputs, 230V / 6 A, isolated change-over contacts
· 1 galvanically isolated input 24 – 250 V DC / 220/230V AC,
selectable polarity, user defined message text and function
Internal CCIF - Critical Circuit Interface module
· Surveillance of closed current loop
· Internal protection against overvoltage

Wersja
Version

Numer zamówienia
Order number

Prąd akumulatora
Battery power

myControl plus 3
łącznie z akumulatorem /
incl. Battery 3,6 Ah

MY3

1h: 1,62 A / ~350W
3h: 0,67 A / ~145W
8h: 0,3 A / ~65W

4

80

myControl plus 3N
z możliwością połączenia w sieci /
networking
łącznie z akumulatorem /
incl. Battery 3,6 Ah
myControl plus 5
łącznie z akumulatorem /
incl. Battery 5,2 Ah

MY3N

1h: 1,62 A / ~350W
3h: 0,67 A / ~145W
8h: 0,3 A / ~65W

4

80

MY5

1h: 2,3 A / ~500W
3h: 0,93A / ~210W
8h: 0,37A / ~90W

4

80

MY5N

1h: 2,3 A / ~500W
3h: 0,93A / ~210W
8h: 0,37A / ~90W

4

80

myControl plus 5N
z możliwością połączenia w sieci /
networking
łącznie z akumulatorem / incl. Battery
5,2 Ah

Główne obwody**
Main circuits**

Opcja

Numer zamówienia
Order number

Panel sygnalizacji zdalnej MCT15 z wyświetlaczem LCD / Remote Supervision tableau MCT15 with LCD display
Wersja podtynkowa / Flush mounted version

MCT15
MCT15U

Panel sygnalizacji zdalnej MCT15S z wyświetlaczem LCD (przełącznik kluczykowy) /
Remote Supervision tableau MCT15S (key switch) with LCD display
Wersja podtynkowa / Flush mounted version

MCT15S

Moduł kontrolny łączników SAM24 / Switch query module SAM24

SAM24

Power Control PC230

PC230

Monitor linii (monitorowanie sieci 3-fazowej z podłączoną magistralą) /
Line monitor MC-LM (Three phase net monitoring)

MCLM

Szyba ochronna z poliwęglanu chroniąca przez nieupoważnionym dostępem (zamykana) /
Polycarbonate cover plate to protect against unauthorized access (lockable)

PLXMY

Certyfikowana szafa E30 do myControl / Certified E30 cabinet for myControl (1228 x 728 x 295mm)

E30MY

**

maks. oprawy
max. luminaires

MCT15US

Jeden dodatkowy obwód jest zawsze zintegrowany w standardzie / One additional circuit is installed by default
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Poddany badaniu
typu
Bezpieczeństwo
Regularna kontrola
produkcji

CERTYFIKACJA

MICROCONTROL PLUS – SYSTEM BATERII
DO ZASILANIA STREF POŻAROWYCH

MICROCONTROL PLUS –
THE BATTERY SYSTEM FOR THE SUPPLY
OF FIRE COMPARTMENTS

microControl to decentralny system zasilania małej mocy (LPS)
dla czasu pracy 1-, 3- lub 8-godzinnego. Łączy wysoki poziom
bezpieczeństwa systemu rozproszonego opraw autonomicznych z
wysokim komfortem obsługi Systemu Centralnej Baterii.

The microControl plus is a decentralized power supply system with
limited power (LowPower system) for a 1 -, 3 - or 8-hour operation. This
system combines the high reliability of a decentralized single-battery
system with the ease and comfort of a central battery system.

Dzięki koncepcji decentralizacji na strefy pożarowe, podobnie
jak w systemie oz, zbędne staje się instalowanie kosztownych
przewodów E30 zgodnie z niemiecką normą. System microControl
instaluje się przy tym w każdej strefie pożarowej w jednym
pomieszczeniu roboczym.

Through the principle of decentralization per fire compartment, similar
to a single battery system, there will be no costs for E30-powerlines and
their installation according to german regulations. The microControl
is installed in an electrical service room in each fire compartment.
microControl plus works in switched mode 230VAC or 216VDC and
can be equipped with up to 6 main circuits. One additional circuit is
installed by default. This assures the possibility to connect conventional
luminaires with electronic ballast and an input voltage of 230V
AC/DC. In combination with our innovative LED luminaires energy
eﬃciency, durability, and lighting improvements in all parts of the
building can be optimized.

microControl plus pracuje w trybie przełączania 230VAC / 216VDC
i może być wyposażony w maksymalnie 6 obwodów głównych.
Jeden dodatkowy obwód jest zawsze zintegrowany w standardzie.
Zapewnia to również możliwość stosowania dostępnych w sprzedaży opraw z elektronicznym statecznikiem i napięciem wejściowym 230V AC/DC. W połączeniu z innowacyjnymi oprawami LED
można zoptymalizować lub dopasować efektywność energetyczną,
żywotność i oświetlenie we wszystkich częściach budynku. Dzięki
zintegrowanemu oprogramowaniu wizualizacyjnemu opartemu na
przeglądarce system jest w stanie monitorować każdą podłączoną
oprawę awaryjną i ewakuacyjną i sygnalizować wystąpienie błędu.
Opcjonalnie dostępna jest certyfikowana szafa E30. Dopuszczenie
DIBt (Niem. Instytutu Budownictwa) nr Z-86.2-56.

Rodzaj montażu:
Obudowa:
Wymiary (wys. x szer. x gł.):
Stopień ochrony:
Klasa ochronności:
Przyłącze sieciowe:
Tryb przełączania:
Akumulator (w zestawie):
Prąd akumulatora:
Dopuszczalna temp. otoczenia:
maks. moc przyłączeniowa AC:
maks. moc przyłączeniowa DC:

ściana / natynkowy
blacha stalowa RAL 7035
660 x 350 x 230mm
IP20
I
230V AC (±10% )50/60Hz
230V AC / 216V DC ±15%
216V DC
18x 12V / 5,2Ah
1h: 2,31A / ~500W
3h: 0,92A / ~200W
8h: 0,37A / ~80W
10° do 35°C
2 000 VA
500W (1 godz.)
200W (3 godz.)
80W (8 godz.)

The integrated browser-based visualization software makes the
system capable to monitor all connected emergency and rescue route
luminaires and report immediately in case of failure.
A certified E30-cabinet is available optional. DIBt-Certification No.
Z-86.2-56.

Mounting:
Case material:
Dimensions (H x W x D):
Protection category:
Insulation class:
Voltage:
Switched mode:
Battery (included):
Battery power:
Permissible temp.:
max. connected load AC:
max. connected load DC:

Wall / Surface mounted
steel-sheet RAL 7035
660 x 350 x 230mm
IP20
I
230V AC (±10%) 50/60Hz
230V AC / 216V DC
±15%
216V DC
18x 12V / 5,2Ah
1h: 2,31A / ~500W
3h: 0,92A / ~200W
8h: 0,37A /~80W
10° to 35° C
2.000 VA
500W (1 hour)
200W (3 hours)
80W (8 hours)
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SYSTEM CENTRALNEJ BATERII MAŁEJ MOCY LPS
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Opcjonalna szafa ochronna E30
optional E30-cabinet

ZESTAWIENIE WŁAŚCIWOŚCI:

FEATURES AT A GLANCE:

• Centralny system zasilania zgodny z EN 50171 do systemów oświetlenia awaryjnego zgodnych z EN 50172 oraz systemów zgodnych z DIN
VDE 0100-718
• Z automatycznym urządzeniem kontrolnym zgodnym z EN 62034 do
regularnej kontroli każdej podłączonej oprawy
• Samowystarczalny system z kombinowanym trybem przełączania
do opraw w trybie gotowości, oświetlenia ciągłego i przełączanego
oświetlania ciągłego
• Przyjazna w obsłudze technologia 19-calowych modułów wsuwanych
• Zintegrowana, elektroniczna książka kontroli do zapisywania wszystkich danych w okresie > 5 lat
• Wybór różnych języków obsługi, np. polski, angielski
• Zarządzanie i sygnalizowanie błędów maksymalnie 20 opraw na obwód
• 6 głównych obwodów, w postaci modułu wsuwanego 650VA (DCM32),
oraz jeden obwód jako obwód oświetlenia ciągłego lub oświetlenia
w gotowości do maks. 150VA (programowalne)
• maksymalna moc przyłączeniowa (sieć) 2 000 VA
• Informacje o statusie systemu, obwodów prądowych i opraw w formie
tekstowej oraz kontrolne diody LED
• Możliwość podłączenia dalszych zewnętrznych modułów kontrolnych
łączników przez interfejs RS485, SAM24, MC-LM, MCT-15
• Do każdego obwodu można przyporządkować dowolnie do 6 wejść
przełączających
• Połączenie kilku systemów w sieć za pośrednictwem Ethernet (TCP/IP)
• Zintegrowany serwer sieciowy do zdalnego serwisowania systemu,
prezentacji rzutów budynku i wiele więcej

• Low power system acc. to EN 50171 for security lighting systems
acc. to EN 50172 and systems acc. to DIN VDE 0100-718
• Automated monitoring system acc. to EN 62034 for regular testing of all connected luminaires
• Independant system with combined switching for non-maintained, maintained and switched maintained luminaires
• Servicefriendly 19“ modular case
• Test records are stored at least 5 years
• Diﬀerent interface languages possible
• Management and failure monitoring for up to 20 luminaires per
circuit
• Max. 6 main circuits, as 650VA (DCM32) module and one circuit in
non-maintained or maintained mode with max. 150 VA (programmable)
• Maximum connected load (mains) of 2.000 VA
• Information reports about the system, circuits and luminaires as
plain text and Control-LED
• Connectivity for additional external switch interrogation
modules via RS485 interface, SAM24, MC-LM, MCT-15
• Up to 6 control inputs can be assigned to each circuit
• Networking of multiple devices via Ethernet (TCP/IP)
• Integrated Web - Server for remote maintenance of the system,
visualization of floor plans and much more

Zintegrowany moduł kontrolny przełączników oświetlenia SAM:
· 8 wejść przełączników oświetlenia (24V-250V DC / 220/230V AC) do
przełączania obwodów w trybie sieciowym wyprowadzonych do
zacisku
· Zasilanie napięciem do wewnętrznego podłączenia wyprowadzone
do zacisku
· 3 rodzaje załączenia możliwe do zaprogramowania
Zintegrowany moduł IO:
· 7 wyjść przekaźnikowych, 230V / 6 A, bezpotencjałowe zestyki
przełączne
· 4 oddzielone galwanicznie wejścia przełączające 24V-250V DC /
220/230V AC,
biegunowość do wyboru, funkcja programowalna
· Podłączenie wewnętrznej magistrali CAN
Zintegrowany moduł CCIF - Critical Circuit Interface
· Monitorowanie pętli prądu ciągłego
· Wewnętrzne zabezpieczenie chroniące przed przepięciem lub
prądem przeciążeniowym z diodą
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IInternal light switch query module SAM:
· 8 light switch inputs (24V-250V DC / 220/230V AC)
· Power supply for internal connection with terminal connector
· 3 switching modes programmable
Internal IO module:
· 7 relay outputs, 230V / 6 A, isolated change-over contacts
· 4 galvanically isolated inputs 24V-250V DC / 220/230V AC,
selectable polarity, user defined message text and function
· Up to 5 modules (multi-bus)
Internal CCIF - Critical Circuit Interface module
· Surveillance of closed current loop
· Internal protection against overvoltage

Poddany badaniu
typu
Bezpieczeństwo
Regularna kontrola
produkcji

CERTYFIKACJA

Wersja
Version

Numer zamówienia
Order number

Główne obwody**
Main circuits**

maks. oprawy
max. luminaires

microControl plus 102
łącznie z akumulatorem /
incl. Battery

MI102

2

40

microControl plus 104
łącznie z akumulatorem /
incl. Battery

MI104

4

80

microControl plus 106
łącznie z akumulatorem /
incl. Battery

MI106

6

120

Opcja

**

Numer zamówienia
Order number

Panel sygnalizacji zdalnej MCT15 z wyświetlaczem LCD / Remote Supervision tableau MCT15 with LCD display
Wersja podtynkowa / Flush mounted version

MCT15
MCT15U

Panel sygnalizacji zdalnej MCT15S z wyświetlaczem LCD (przełącznik kluczykowy) /
Remote Supervision tableau MCT15S (key switch) with LCD display
Wersja podtynkowa / Flush mounted version

MCT15S

Moduł kontrolny łączników SAM24 / Switch query module SAM24

SAM24

Zewnętrzna drukarka BD04 / external printer BD04

BDEXT

Power Control PC230

PC230

Monitor linii (monitorowanie sieci 3-fazowej z podłączoną magistralą) /
Line monitor MC-LM (Three phase net monitoring)

MCLM

Szyba ochronna z poliwęglanu chroniąca przez nieupoważnionym dostępem (zamykana) /
Polycarbonate cover plate to protect against unauthorized access (lockable)

PLXMI

Certyfikowana szafa E30 do microControl / Certified E30 cabinet for microControl (918 x 711 x 345mm)

E30MIC

MCT15US

Jeden dodatkowy obwód jest zawsze zintegrowany w standardzie / One additional circuit is installed by default
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miniControl plus

miniControl XL plus

miniControl (XL) plus
SYSTEM CENTRALNEJ BATERII MAŁEJ MOCY LPS
LOW POWER SYSTEM
160
60

Poddany badaniu
typu
Bezpieczeństwo
Regularna kontrola
produkcji

CERTYFIKACJA

MINICONTROL (XL) PLUS – ZDECENTRALIZOWANE
ZASILANIE DO 1500 W

MINICONTROL (XL) PLUS – DECENTRALIZED
POWER SUPPLY WITH UP TO 1.500 W

System Low Power my-/miniControl plus wypełnia lukę pomiędzy
mniejszymi systemami my-/ microControl plus a ich większymi
braćmi - midi-/ multiControl plus.

The Low Power System miniControl plus closes the gap between the
smaller powered my-/microControl plus and the big brothers midi-/
multiControl plus.

System miniControl (XL) plus jest zaprojektowany na czas pracy
1-, 3- lub 8-godzinny i łączy zalety systemu rozproszonego opraw
autonomicznych i komfort obsługi Systemu Centralnej Baterii.

miniControl (XL) plus is a decentralized power supply system with
limited power (LowPower system) for a 1 -, 3 - or 8-hour operation. This
system combines the high reliability of a decentralized single-battery
system with the ease and comfort of a central battery system.

Dzięki koncepcji decentralizacji na strefy pożarowe, podobnie jak
w systemie rozproszonym opraw autonomicznych, zbędne staje
się instalowanie kosztowych przewodów E30 zgodnie z MLAR 2005.
System miniControl (XL) plus instaluje się przy tym w każdej strefie
pożarowej w jednym pomieszczeniu roboczym.
miniControl (XL) pracuje w trybie przełączania 230VAC /
216VDC i może być wyposażony w maksymalnie 12 obwodów
głównych (w przypadku miniControl XL: 32 obwody główne).
Jeden dodatkowy obwód jest zawsze zintegrowany z systemem
miniControl plus w standardzie. Zapewnia to również możliwość
stosowania dostępnych w sprzedaży opraw z elektronicznym
statecznikiem i napięciem wejściowym 230V AC/DC. W połączeniu
z produkowanymi przez nas oprawami LED można zoptymalizować
lub dopasować efektywność energetyczną, żywotność i oświetlenie
we wszystkich częściach budynku. Dzięki zintegrowanemu
oprogramowaniu wizualizacyjnemu opartemu na przeglądarce
system jest w stanie monitorować każdą podłączoną oprawę
awaryjną i ewakuacyjną i sygnalizować wystąpienie błędu.

Through the principle of decentralization per fire compartment
similar to a single battery system acc. to MLAR 2005 there will be
no costs for E30-powerlines and their installation. The miniControl
(XL) plus works in switched mode 230VAC or 220VDC and can
be equipped with up to 12 main circuits (32 main circuits for
miniControl XL). One additional circuit is installed by default for
miniControl plus. This assures the possibility to connect conventional
luminaires with electronic ballast and an input voltage of 230V AC/
DC.
In combination with our innovative LED luminaires energy
eﬃciency, durability and lighting improvements in all parts of the
building can be optimized.
The integrated browser-based visualization software makes the
system capable to monitor all connected emergency and rescure route
luminaires and report immediately in case of failure.
A certified E30-cabinet (not suitable for miniControl XL) is available
optionally. DIBt-Certification No. Z-86.2-55.

Opcjonalnie dostępna jest certyfikowana szafa E30 (nieodpowiednia do miniControl XL). Dopuszczenie DIBt (Niem. Instytutu Budownictwa) nr Z-86.2-55.

Obudowa:

Stopień ochrony:
Klasa ochronności:
Przyłącze sieciowe:
Tryb przełączania:
Akumulator (w zestawie):
Prąd akumulatora:
(łącznie z 25% rezerwą na starzenie)
Dopuszczalna temp. otoczenia:
maks. moc przyłączeniowa AC:
maks. moc przyłączeniowa DC:

*) zgodnie z EN 50171 / acc. to EN 50171

blacha stalowa RAL 7035
1100x500x230mm (miniControl)
(opcjonalnie możliwa obudowa
przeciwpożarowa)
1470x571x230mm
(miniControl XL)
IP20
I
230V AC (±10%) 50/60Hz
230V AC / 216V DC ±15%
216V DC (18 x 12V / 17Ah)
1h: 6,98A / ~1500W
3h: 2,3A / ~500W
8h: 1,4A / ~300W
10° do 35°C
2 000 VA
1500W* (1 godz.)
500W* (3 godz.)
300W* (8 godz.)

Case material:

Protection category:
Insulation class:
Voltage:
Switched mode:
Battery (included):
Battery power
(incl. 25% aging reserve):
Permissible temp.:
max. connected load AC:
max. connected load DC:

steel-sheet RAL 7035
1100x500x230mm (miniControl)
(Fire resistant cabinet optional)
1470x571x230mm (miniControl XL)
IP20
I
230V AC (±10%) 50/60Hz
230V AC / 216V DC ±15%
216V DC (18 x 12V /17Ah)
1h: 6,98A / ~1500W
3h: 2,3A / ~500W
8h: 1,4A / ~300W
10° to 35° C
2.000 VA
1.500W* (1 hour)
500W* (3 hours)
300W* (8 hours)
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miniControl (XL) plus
SYSTEM CENTRALNEJ BATERII MAŁEJ MOCY LPS
LOW POWER SYSTEM

Opcjonalna szafa ochronna E30
optional E30-cabinet

ZESTAWIENIE WŁAŚCIWOŚCI:

FEATURES AT A GLANCE:

• Centralny system zasilania zgodny z EN 50171 do systemów oświetlenia awaryjnego zgodnych z EN 50172 oraz systemów zgodnych z DIN
VDE 0100-718
• Z automatycznym urządzeniem kontrolnym zgodnym z EN 62034 do
regularnej kontroli każdej podłączonej oprawy
• Maks. 12 obwodów głównych (32 w przypadku miniControl XL)
z modułami wsuwanymi 650VA- (DCM32) i oddzielnym obwodem jako
obwód oświetlenia ciągłego lub oświetlenia w gotowości do maks.
150VA (nie w przypadku miniControl XL)
• Podłączenie maksymalnie 20 opraw na obwód
• Możliwe zastosowanie standardowych opraw 230V AC/DC
• Samowystarczalny system z kombinowanym trybem przełączania
do opraw w trybie gotowości, oświetlenia ciągłego i przełączanego
oświetlania ciągłego
• Przyjazna w obsłudze technologia 19-calowych modułów wsuwanych
• Zintegrowana, elektroniczna książka kontroli > 5 lat
• Wybór różnych języków obsługi (polski, angielski...)
• Informacje o statusie systemu, obwodów prądowych i opraw w formie
tekstowej oraz kontrolne diody LED
• Możliwość podłączenia dalszych zewnętrznych modułów systemowych, takich jak SAM24, MC-LM lub MCT15 przez interfejs RS485
• Do każdego obwodu można przyporządkować do 6 wejść przełączających
• Połączenie kilku systemów w sieć za pośrednictwem Ethernet (TCP/IP)
• Zintegrowany serwer sieciowy do zdalnego serwisowania systemu,
prezentacji rzutów budynku i wiele więcej
• Opcjonalna, zamykana osłona z poliwęglanu chroniąca przed nieupoważnionym dostępem

• Low power system acc. to EN 50171 for security lighting systems
acc. to EN 50172 and systems acc. to DIN VDE 0100-718
• Automated monitoring system acc. to EN 62034 for regular testing of all connected luminaires
• Max. 12 main circuits (32 for miniControl XL), as 650VA- (DCM32)
module and one programmable circuit as maintained or non-maintained circuit with max. 150VA (not for miniControl XL)
• Management and failure monitoring for up to 20 luminaires per
circuit
• Use of 230V AC /DC luminaires possible
• Independant system with combined switching for non-maintained, maintained and switched maintained luminaires
• Servicefriendly 19“ modular case
• Test records are stored at least 5 years
• Diﬀerent interface languages possible
• Information reports about the system, circuits and luminaires as
plain text and Control-LED
• Connectivity for additional external modules like SAM24, MC-LM
or MCT15 via RS485 interface
• Up to 6 control inputs can be assigned to each circuit
• Networking of multiple devices via Ethernet (TCP/IP)
• Integrated Web - Server for remote maintenance of the system,
visualization of floor plans and much more
• A lockable polycarbonate cover for the controls of the
microControl is available as an option to protect against
unauthorized access

Zintegrowany moduł kontrolny przełączników oświetlenia SAM:
· 8 wejść przełączników oświetlenia (24V-250V DC / 220/230V AC) do
przełączania obwodów w trybie sieciowym wyprowadzonych do
zacisku
· Zasilanie napięciem do wewnętrznego podłączenia wyprowadzone
do zacisku
· 3 rodzaje załączenia możliwe do zaprogramowania
Zintegrowany moduł IO:
· 7 wyjść przekaźnikowych, 230V / 6 A, bezpotencjałowe zestyki
przełączne
· 4 oddzielone galwanicznie wejścia przełączające 24V-250V DC /
220/230V AC, biegunowość do wyboru, funkcja programowalna
· Podłączenie wewnętrznej magistrali CAN
Zintegrowany moduł CCIF - Critical Circuit Interface
· Monitorowanie pętli prądu ciągłego
· Wewnętrzne zabezpieczenie chroniące przed przepięciem lub
prądem przeciążeniowym z diodą

162

Internal light switch query module SAM:
· 8 light switch inputs (24V-250V DC / 220/230V AC)
· Power supply for internal connection with terminal connector
· 3 switching modes programmable
Internal IO module:
· 7 relay outputs, 230V / 6 A, isolated change-over contacts
· 4 galvanically isolated inputs 24V-250V DC / 220/230V AC,
selectable polarity, user defined message text and function
· Up to 5 modules (multi-bus)
Internal CCIF - Critical Circuit Interface module
· Surveillance of closed current loop
· Internal protection against overvoltage

Poddany badaniu
typu
Bezpieczeństwo
Regularna kontrola
produkcji

CERTYFIKACJA

Wersja
Version

Numer zamówienia
Order number

Główne obwody**
Main circuits**

maks. oprawy
max. luminaires

miniControl plus 102
łącznie z akumulatorem / incl. Battery

MN102

2

40

miniControl plus 104
łącznie z akumulatorem / incl. Battery

MN104

4

80

miniControl plus 106
łącznie z akumulatorem / incl. Battery

MN106

6

120

miniControl plus 108
łącznie z akumulatorem / incl. Battery

MN108

8

160

miniControl plus 110
łącznie z akumulatorem / incl. Battery

MN110

10

200

miniControl plus 112
łącznie z akumulatorem / incl. Battery

MN112

12

240

miniControl XL plus 116
łącznie z akumulatorem / incl. Battery

MNXL116

16

320

miniControl XL plus 118
łącznie z akumulatorem / incl. Battery

MNXL118

18

360

miniControl XL plus 120
łącznie z akumulatorem / incl. Battery

MNXL120

20

400

miniControl XL plus 122
łącznie z akumulatorem / incl. Battery

MNXL122

22

440

miniControl XL plus 124
łącznie z akumulatorem / incl. Battery

MNXL124

24

480

miniControl XL plus 130
łącznie z akumulatorem / incl. Battery

MNXL130

30

600

miniControl XL plus 132
łącznie z akumulatorem / incl. Battery

MNXL132

32

640

Dalsze konfiguracje na zamówienie / Further configurations on request
Opcja

Numer zamówienia
Order number

Panel sygnalizacji zdalnej MCT15 z wyświetlaczem LCD / Remote Supervision tableau MCT15 with LCD display
Wersja podtynkowa / Flush mounted version

MCT15
MCT15U

Panel sygnalizacji zdalnej MCT15S z wyświetlaczem LCD (przełącznik kluczykowy) /
Remote Supervision tableau MCT15S (key switch) with LCD display
Wersja podtynkowa / Flush mounted version

MCT15S

Moduł kontrolny łączników SAM24 / Switch query module SAM24

SAM24

Zewnętrzna drukarka BD04 / external printer BD04
(nie do miniControl XL / not for miniControl XL)

BDEXT

Power Control PC230

PC230

Monitor linii (monitorowanie sieci 3-fazowej z podłączoną magistralą) /
Line monitor MC-LM (Three phase net monitoring)

MCLM

Szyba ochronna z poliwęglanu chroniąca przez nieupoważnionym dostępem (zamykana) /
Polycarbonate cover plate to protect against unauthorized access (lockable)

PLXMN

Certyfikowana szafa E30 do miniControl / Certified E30 cabinet for miniControl (1388 x 861 x 345mm)
Certyfikowana szafa E30 do miniControl XL / Certified E30 cabinet for miniControl XL
(1828 x 908 x 395mm)

**

MCT15US

E30MIN
E30MNXL

Jeden dodatkowy obwód jest zawsze zintegrowany w standardzie / One additional circuit is installed by default
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midiControl plus
SYSTEM CENTRALNEJ BATERII
CENTRAL BATTERY SYSTEM
164

Poddany badaniu
typu
Bezpieczeństwo
Regularna kontrola
produkcji

CERTYFIKACJA

MIDICONTROL PLUS – PROSTE
WPROWADZENIE DO SYSTEMU CENTRALNEJ BATERII

MIDICONTROL PLUS – THE SIMPLE
CENTRAL BATTERY-ENTRY

System midiControl plus to wstępnie skonfigurowany System Centralnej
Baterii z funkcją monitorowania poszczególnych opraw bez dodatkowych
przewodów, dowolnie programowalnymi obwodami i pamięcią obejmującą okres 5 lat (książka kontroli) do podłączenia oświetlenia awaryjnego
i oświetlenia ewakuacyjnego z diodami LED, świetlówkami lub źródłami
halogenowymi. Dostępny do wyboru z jedną lub dwoma ładowarkami
po 2,5A. W wersji maksymalnej, z akumulatorami 55 Ah, może wytwarzać
5300 W przez 1 godzinę, 2300 W przez 3 godziny lub 1000 W przez 8
godzin.

midiControl plus is a preconfigured central battery system with single
luminaire monitoring without additional wiring, free programmable
circuits and a 5-year log book for connecting emergency and security
luminaires with LED, fluorescent or halogen lamps. Available either
with one or two chargers to 2.5A each. The biggest version equipped
with 55 Ah batteries, outputs of 5300 W for 1 hour, 2300 W for 3 hours
or 1000 W for 8 hours.

Moduł obwodów prądowych zasila wszystkie oprawy awaryjne
i ewakuacyjne podłączone do systemu. Każde odprowadzenie
można zaprogramować do systemów z monitorowaniem obwodu
prądowego, jak i do monitorowania pojedynczych opraw. Możliwy
jest również tryb łączony. System midiControl plus może obejmować maksymalnie 16 modułów obwodów prądowych typu DCM42
dla maksymalnie 32 obwodów.
Każdy moduł jest zaprojektowany na 2 obwody wyjściowe po
maksymalnie 20 opraw. Każdy obwód może być zaprogramowany na oświetlenie ciągłe, oświetlenie w gotowości, przełączane
oświetlenie ciągłe lub oświetlenie schodów. Oprawy w gotowości
i oprawy ewakuacyjne mogą być eksploatowane w sposób łączony.
Możliwe jest zasilanie maksymalnie 640 opraw awaryjnych i opraw
bezpieczeństwa.
Typ

Bezpiecznik

DCM42

4x F6,3A

Maksymalne obciążenie
na moduł
4A / 2x 860 VA

Wbudowany interfejs sieciowy z oprogramowaniem wizualizacyjnym umożliwia wygodne konfigurowanie i monitorowanie systemu
i podłączonych opraw z każdego komputera z dostępem do sieci.
Pozycja zamontowanych opraw jest prezentowana graficznie na
planie budynku.

The circuit module supplies all connected luminaires to the system
with electricity. Each outlet can be programmed for circuit monitored
systems and for single luminaire monitoring. A combined operation is
also possible. The midiControl plus can hold up to 16 circuit modules
of types DCM42 for up to 32 current circuits.

Each module is designed for 2 output circuits, each with up to 20 lights.
Each circuit can be programmed as continuous light, maintained light,
switched maintained light or a staircase light. Maintained lights and
emergency lights can be operated combined. This allows up to 640
emergency or safety lights to be supplied.
Type

Fusing

DCM42

4x F6,3A

maximum Load
per module
4A / 2x 860 VA

The built-in web interface with visualization software allows to set up
and monitoring the system and the connected lights very comfortable
from any networked PC. The position of the installed luminaires can be
shown on a stored building plan.
Up to 32 systems can be linked by TCP / IP. This allows a maximum of
1024 circuits and 20,480 luminaires to be connected and monitored by
the whole system.

Za pośrednictwem TCP/IP można połączyć do 32 systemów w sieć.
Dzięki temu możliwe jest podłączenie i monitorowanie maksymalnie 1024 obwodów lub 20480 opraw.

Obudowa:
blacha stalowa RAL 7035
Stopień ochrony:
IP20
Klasa ochronności:
I
Przyłącze sieciowe:
3 x 230V AC (±10%) 50/60Hz
Napięcie wyjściowe:
216V
Dop. temperatura otoczenia:
10°C do 35°C
Akumulator (niezawarty w zestawie): bezobsługowy, zamknięty
akumulator ołowiowy OGiV, OGi,
OPzS lub OPzV

Case material:
Protection category:
Insulation class:
Voltage:
Output voltage:
Permissible Temperature:
Battery (not included):

steel-sheet RAL 7035
IP20
I
3 x 230V AC (±10%) 50/60Hz
216V
10°C to 35°C
Maintenance-free, closed lead
acid cell OGiV, OGi, OPzS or OPzV

Parametry wydajności
łącznie z 25% rezerwą na starzenie:

1h

3h

Performance Data
incl. 25% aging reserve:

1h

3h

z akumulatorem 26 Ah
z akumulatorem 28 Ah

2 400 W
2 660 W

1 070 W
1 100 W

with 26 Ah battery
with 28 Ah battery

2.400 W
2.660 W

1.070 W
1.100 W

z akumulatorem 33 Ah
z akumulatorem 40 Ah

2 923 W
3 746 W

1 337 W
1 607 W

with 33 Ah battery
with 40 Ah battery

2.923 W
3.746 W

1.337 W
1.607 W

z akumulatorem 45 Ah
z akumulatorem 55 Ah

3 888 W
5 314 W

1 728 W
2 282 W

with 45 Ah battery

3.888 W

1.728 W

with 55 Ah battery

5.314 W

2.282 W
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midiControl plus
SYSTEM CENTRALNEJ BATERII
CENTRAL BATTERY SYSTEM

Dostępny również z BAT-LOGG®:
monitoringiem do akumulatorów!
Also available with BAT-LOGG®: Making batteries smart!

ZESTAWIENIE WŁAŚCIWOŚCI:

FEATURES AT A GLANCE:

• Centralny system zasilania zgodny z EN 50171 do systemów
oświetlenia awaryjnego zgodnych z EN 50172 oraz systemów
zgodnych z DIN VDE 0100-718
• Z automatycznym urządzeniem kontrolnym zgodnym z EN
62034 do regularnej kontroli każdej podłączonej oprawy
• System kontroli funkcji sterowany mikroprocesorowo
• Możliwość sprawdzenia wyników testu z okresu 5 lat
• Duży, podświetlany ekran LCD z wyświetlaczem tekstowym
• Możliwość wyboru kilku języków
• Zabezpieczony hasłem
• Adres serwisu wstępnie zaprogramowany
• Łatwe i przejrzyste programowanie z użyciem 8 przycisków
• Zewnętrzna klawiatura komputerowa do szybkiej konfiguracji
systemu (USB)
• Karta pamięci (MultiMediaCard) do aktualizacji
oprogramowania
• Interfejs Ethernet
• Sterowanie i monitorowanie z poziomu przeglądarki
internetowej
• Wyświetlanie pozycji i stanu opraw na planie budynku
• Dowolnie programowalne obwody wyjściowe
• Do każdego obwodu można przyporządkować dowolnie do 6
wejść przełączających
• Adaptacyjne monitorowanie prądu każdego obwodu
odbiorczego
• Selektywna kontrola izolacji obwodów odbiorczych
• Do 32 obwodów odbiorczych na szafę 19“
• Moduły obwodów prądowych DCM42
• Ładowanie akumulatora z charakterystyką IUTQ
maksymalizuje żywotność akumulatora
• Możliwość podłączenia zewnętrznych modułów, jak czujniki
sieci itp., poprzez system magistrali i programowania ich
• Zintegrowana podstawa

• Central power supply system acc. to EN 50171 for security
lighting systems acc. to EN 50172 and systems acc. to DIN VDE 0100718
• Automated monitoring system acc. to EN 62034 for regular
testing of all connected luminaires
• Microprocessor-based function control system
• Memory for test results over 5 years
• Illuminated large LCD display with plain text display
• Multilingual switch-selectable
• Password protected
• Service contact preprogrammed
• Easy and understandable programming with 8 buttons
• External PC keyboard for fast configuration of the device (USB)
• Memory-Card (MultiMediaCard) for software updates
• Ethernet interface
• Control and monitoring over webbrowser
• Display of lamp positions and states in a building ground plan
• Free programmable circuits
• Up to 6 control inputs can be assigned to each circuit
• Adaptive mains monitoring at every circuit
• Selective ISO check of every circuit
• Up to 32 circuits in one 19” cabinet
• Use of current modules DCM 42
• Battery charger with IUTQ characteristic to maximize
the battery life
• Extern modules (network guardian etc.) can be connected and
controlled over a BUS-system
• Integrated stand socket

Zintegrowany moduł kontrolny przełączników oświetlenia SAM:
· 8 wejść przełączników oświetlenia (24V-250V DC / 220/230V AC)
do przełączania obwodów w trybie sieciowym wyprowadzonych
do zacisku
· Zasilanie napięciem do wewnętrznego podłączenia wyprowadzone do zacisku
· 3 rodzaje załączenia możliwe do zaprogramowania
Zintegrowany moduł IO:
· 7 wyjść przekaźnikowych, 230V / 6 A, bezpotencjałowe zestyki
przełączne
· 4 oddzielone galwanicznie wejścia przełączające 24V-250V DC /
220/230V AC, biegunowość do wyboru, funkcja programowalna
· Podłączenie wewnętrznej magistrali CAN
Zintegrowany moduł CCIF - Critical Circuit Interface
· Monitorowanie pętli prądu ciągłego
· Wewnętrzne zabezpieczenie chroniące przed przepięciem lub
prądem przeciążeniowym z diodą
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Internal light switch query module SAM:
· 8 light switch inputs (24V-250V DC / 220/230V AC)
· Power supply for internal connection with terminal connector
· 3 switching modes programmable
Internal IO module:
· 7 relay outputs, 230V / 6 A, isolated change-over contacts
· 4 galvanically isolated inputs 24V-250V DC / 220/230V AC
selectable polarity, user defined message text and function
· Up to 5 modules (multi-bus)
Internal CCIF - Critical Circuit Interface module
· Surveillance of closed current loop
· Internal protection against overvoltage

Poddany badaniu
typu
Bezpieczeństwo
Regularna kontrola
produkcji

CERTYFIKACJA

Wersja
Version

Nr zam.
Order number

Ładowarka
Charger

Obudowa
Case

midiControl plus 102*

MD102

2,5A

1950 x 600 x 450

midiControl plus …

Obwody **
circuits**

DCM42

Maks. oprawy
max. luminaires

2

1

40

1950 x 600 x 450

…

…

…

…

2,5A

*

midiControl plus 132

MD132

2,5A

1950 x 600 x 450

32

16

640

midiControl plus 202*

MD202

5A

1950 x 600 x 450

2

1

40

midiControl plus …

…

5A

1950 x 600 x 450

…

…

…

midiControl plus 232*

MD232

5A

1950 x 600 x 450

32

16

640

**

**

) Akumulatory nie są zawarte w dostawie / Batteries are not included
) Skalowalność do 32 obwodów / scalable up to 32 curcuits

*

**

Opcja

Numer zamówienia
Order number

Drukarka BD04 / printer BD04

BD04

Gniazdo serwisowe SSD
Service Plug SSD

SSD

Zestaw BAT-LOGG® Set do systemu midiControl plus (18x BTLG-SENS / 1x BTLG-INTF) /
BAT-LOGG® Set for midiControl plus system (18x BTLG-SENS / 1x BTLG-INTF)

BTLG-MC18
8

GLT Modbus/TCP, OPC Gateway łącznie z oprogramowaniem
BMS Modbus/TCP, OPC Gateway incl. software

MC-MODBUS1

GLT Bacnet Gateway łącznie z oprogramowaniem
BMS Bacnet gateway incl. Software

MC-BACNET1

1x przełączanie AC/DC 6kW, 1x wyjście dla podrozdzielni TSC łącznie z wyjściem dla przewodu do transmisji danych
1x AC/DC Switchover 6kW, 1x Output for subdistribution TSC incl. output for data cable

ABUV-E60

Panel sygnalizacji zdalnej MCT15 z wyświetlaczem LCD / Remote Supervision tableau MCT15 with LCD display
Wersja podtynkowa / Flush mounted version

MCT15
MCT15U

Panel sygnalizacji zdalnej MCT15S z wyświetlaczem LCD (przełącznik kluczykowy) /
Remote Supervision tableau MCT15S (key switch) with LCD display
Wersja podtynkowa / Flush mounted version

MCT15S

Moduł kontrolny łączników SAM24 – tylko montaż zewnętrzny /
Switch query module SAM24 – external Mounting only
Power Control PC230 – tylko montaż zewnętrzny / external Mounting only

MCT15US
SAM24
PC230

Monitor linii (monitorowanie sieci 3-fazowej z podłączoną magistralą) tylko montaż zewnętrzny /
Line monitor MC-LM (Three phase net monitoring) external mounting only

MCLM

Szyba ochronna z poliwęglanu chroniąca przez nieupoważnionym dostępem (zamykana) /
Polycarbonate cover plate to protect against unauthorized access (lockable)

PLXMD

W przypadku systemów midiControl plus możliwa jest tylko jedna z 3 opcji: „podrozdzielnia”, „GLT” lub „Bat-Logg”.
For midiControl plus devices only one of the 3 options „Subdistribution“, „GLT“ or „Bat-Logg“ is possible.
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multiControl plus
MCS

SYSTEM CENTRALNEJ BATERII
CENTRAL BATTERY SYSTEM
168

MCX

Poddany badaniu
typu
Bezpieczeństwo
Regularna kontrola
produkcji

CERTYFIKACJA

MULTICONTROL PLUS – UNIWERSALNY,
MODUŁOWY SYSTEM CENTRALNEJ BATERII

MULTICONTROL PLUS – THE FLEXIBLE,
MODULAR CENTRAL BATTERY SYSTEM

multiControl plus to modułowy System Centralnej Baterii 19“
zgodny z EN 50171 i BGV A3 z monitorowaniem poszczególnych
opraw bez dodatkowych przewodów, dowolnie programowalnymi
obwodami i pamięcią obejmującą 5 lat (książka kontroli). System
jest dostępny w różnych wersjach obudowy ze zintegrowaną lub
zewnętrzną komorą na akumulatory.

multiControl plus is a modular 19”-central battery system according to
EN 50171 and BGV A3 featuring single light monitoring without additional wiring, free programmable circuits and a 5-year log-book. The
system is available in diﬀerent cases with internal or external battery
compartment.

Wbudowany interfejs sieciowy ze zintegrowanym oprogramowaniem wizualizacyjnym umożliwia przejrzystą prezentację na planie
budynku nawet w przypadku dużych projektów. Ponadto można
sprawdzić i wyświetlić wyniki testu i usterki z określonego dnia
oraz wszystkie istotne parametry procesowe. Umożliwia to zminimalizowanie nakładów związanych z konserwacją.

The built-in Web interface with integrated visualization software makes
it possible to display even large projects clearly on a building plan. In
addition, the test results and incidents of a particular date are retrieved
and displayed together with all relevant operating parameters. This
minimizes the maintenance costs.

Konfiguracja systemu może odbywać się za pomocą klawiatury na
samym urządzeniu lub przez połączenie sieciowe TCP/IP ze zdalnym
komputerem. Technologia rack 19“ umożliwia doposażenie lub
wymianę poszczególnych modułów.

The system can be configured by keyboard, on the device itself or
through a TCP / IP network connection to a remote PC. The 19“ rack
design allows to upgrade or exchange modules individually.

Moduł obwodów prądowych zasila wszystkie oprawy awaryjne
i ewakuacyjne podłączone do systemu. Każde odprowadzenie
można zaprogramować do systemów z monitorowaniem obwodu
prądowego, jak i do monitorowania pojedynczych opraw. Możliwy
jest również tryb łączony.
Jedna obudowa, przy maksymalnej rozbudowie, może mieścić do
48 modułów obwodów dla maksymalnie 96 obwodów.

The circuit module supplies all connected luminaires to the system
with electricity. Each outlet can be programmed for circuit monitored
systems and for single luminaire monitoring. A combined operation is
also possible. The combined case can hold up to 48 modules for up to
96 current circuits.

Każdy moduł jest zaprojektowany na 2 obwody wyjściowe po
maksymalnie 20 opraw. Każdy obwód może być zaprogramowany
na oświetlenie ciągłe, oświetlenie w gotowości, przełączane
oświetlenie ciągłe lub oświetlenie schodów. Oprawy w gotowości
i oprawy ewakuacyjne mogą być eksploatowane w sposób łączony.
Typ

Bezpiecznik

DCM32
DCM42
DCM62
DCM12E

4x F5A
4x F6,3A
4x F10A
4x F5A

Maksymalne obciążenie
na moduł
3A / 2 x 650 VA
4A / 2 x 860 VA
6A / 2 x 1300 VA
1,1A / 2 x 250 VA

System multiControl plus umożliwia podłączenie opraw LED, świetlówek lub niskonapięciowych lamp halogenowych. Poprzez połączenie szeregowe lub TCP/IP można połączyć do 32 systemów lub
podrozdzielni w sieć. Dzięki temu możliwe jest podłączenie i monitorowanie maksymalnie 3072 obwodów lub 61440 opraw.

Materiał obudowy:
Stopień ochrony:
Klasa ochronności:
Wymiary:

Wejście kablowe:
Przyłącze sieciowe:
Obwody wyjściowe:
Akumulator:

Napięcie wyjściowe:
Dop. temperatura otoczenia:

blacha stalowa, szara RAL 7035
IP20 (opc. IP21, IP54, E30, E90)
I
900 x 600 x 450
(bez szafy akumulatorów)
1800 x 600 x 450 mm (wys. x szer. x gł.)
Szafa typu kombi (do 45Ah):
1500 x 600 x 450 mm (wys. x szer. x gł.)
od góry lub od dołu w przypadku
szafy 900
3 x 230V AC (± 10%) 50/60Hz
maks. 96 obwodów z przełączaniem
na tryb ciągły lub tryb gotowości na
obwód
Bezobsługowy, zamknięty
akumulator ołowiowy OGiV, OGi,
OPzS lub wymagające niewielkiej
obsługi akumulatory NiCd
230V AC / 216V DC
10°C do 35°C

Each module is designed for 2 output circuits, each with up to 20 lights.
Each circuit can be programmed as continuous light, maintained light,
switched maintained light or a staircase light. Maintained lights and
emergency lights can be operated combined.
Type

Fusing

DCM32
DCM42
DCM62
DCM12E

4x F5A
4x F6,3A
4x F10A
4x F5A

maximum Load
per module
3A / 2 x 650 VA
4A / 2 x 860 VA
6A / 2 x 1300 VA
1,1A / 2 x 250 VA

The multiControl plus allows the connection of LED lamps, fluorescent
lamps or low-voltage halogen lamps. Up to 32 systems or substations
can be linked via a serial or TCP / IP connection to a network. This
allows a maximum of 3072 circuits and 61,440 lights to be connected
and monitored to the whole system.

Case material:
Protection category:
Insulation class:
Dimensions:

steel-sheet, gray RAL 7035
IP20 (opt. IP21, IP54, E30, E90)
I
900 x 600 x 450
(without battery cabinet)
1800 x 600 x 450 mm (H x W x D)
Combined cabinet (up to 45Ah):
1500 x 600 x 450 mm (H x W x D)
Cable entry:
from top (900 mm cabinet from
below also)
Voltage:
3 x 230V AC (± 10%) 50/60Hz
Output circuits:
max. 96 circuits with switchover for
non-maintained or maintained
operation
Battery:
Maintenance-free, closed lead
acid cell OGiV, OGi, OPzS or
low-maintenance NiCd batteries
Output voltage:
230 V AC / 216V DC
Permissible Temperature: 10°C to 35°C
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multiControl plus
SYSTEM CENTRALNEJ BATERII
CENTRAL BATTERY SYSTEM

Dostępny również z BAT-LOGG®:
monitoringiem do akumulatorów!
Also available with BAT-LOGG®: Making batteries smart!

Przykład elektrycznego pomieszczenia roboczego dla multiControl
Example of a electrical operating room for multiControl

ZESTAWIENIE WŁAŚCIWOŚCI:

FEATURES AT A GLANCE:

• Centralny system zasilania zgodny z EN 50171 do systemów oświetlenia awaryjnego zgodnych z EN 50172 oraz systemów zgodnych z DIN
VDE 0100-718
• Z automatycznym urządzeniem kontrolnym zgodnym z EN 62034 do
regularnej kontroli każdej podłączonej oprawy
• System kontroli funkcji sterowany mikroprocesorowo
• Możliwość sprawdzenia wyników testu z okresu 5 lat
• Duży, podświetlany ekran LCD z wyświetlaczem tekstowym
• Możliwość wyboru kilku języków
• Zabezpieczony hasłem
• Adres serwisu wstępnie zaprogramowany
• Łatwe i przejrzyste programowanie z użyciem 8 przycisków
• Zewnętrzna klawiatura komputerowa do szybkiej konfiguracji systemu (USB)
• Karta pamięci (MultiMediaCard) do aktualizacji oprogramowania
• Opcjonalnie zintegrowana drukarka
• Interfejs Ethernet
• Sterowanie i monitorowanie z poziomu przeglądarki internetowej
• Wyświetlanie pozycji i stanu opraw na planie budynku
• Moduły obwodów odbiorczych DCM z prądem znamionowym 1A, 3A,
4A i 6A.
• Dowolnie programowalne obwody wyjściowe
• Adaptacyjne monitorowanie prądu każdego obwodu odbiorczego
• Selektywna kontrola izolacji obwodów odbiorczych
• Do 96 obwodów odbiorczych na szafę 19“
• Ładowanie akumulatora z charakterystyką IUTQ
maksymalizuje żywotność akumulatora
• Możliwość podłączenia zewnętrznych modułów, jak czujniki sieci itp.,
poprzez system magistrali i programowania ich

• Central power supply system acc. to EN 50171 for security
lighting systems acc. to EN 50172 and systems acc. to DIN VDE
0100-718
• Automated monitoring system acc. to EN 62034 for regular
testing of all connected luminaires
• Microprocessor-based function control system
• Memory for test results over 5 years
• Illuminated large LCD display with plain text display
• Multilingual switch-selectable
• Password protected
• Service contact preprogrammed
• Easy and understandable programming with 8 buttons
• External PC keyboard for fast configuration of the device (USB)
• Memory-Card (MultiMediaCard) for software updates
• Optionally recessed printer
• Ethernet interface
• Control and monitoring over webbrowser
• Display of lamp positions and state in a building ground plan
• Mains circuits DCM with 1A, 3A, 4A and 6A nominal current
• Free programmable circuits
• Adaptive mains monitoring at every circuit
•Selective ISO check of every circuit
•Up to 96 circuits in one 19” cabinet
• Battery charger with IUTQ characteristic to maximize
the battery life
•Extern modules (network guardian etc.) can be connected and
controlled over a bussystem
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Poddany badaniu
typu
Bezpieczeństwo
Regularna kontrola
produkcji

CERTYFIKACJA

WYCIĄG Z LISTY SYSTEMÓW - MOŻLIWE DALSZE KONFIGURACJE
EXTRACT FROM THE DEVICE LIST – MORE CONFIGURATIONS ARE POSSIBLE

400mm

1000mm

Wersja
Version

2ĞZLHWOHQLHDZDU\MQH

2ĞZLHWOHQLHDZDU\MQH

900mm

450mm

600mm

600mm

Obudowa
Case

maks.
obwody
max
circuits

maks.
DCM

Urządzenie typu kombi, z ładowarką, komora akumulatorów do 17Ah, zasilanie AC 1x, 2x lub 3 x 230V/50Hz
Combi device incl. charger, battery compartement for up to 17Ah, AC feeding 1x, 2x or 3 x 230V/50Hz
multiControl plus 12/2,5A Kombi 1000
MCK112
2,5A
1000 x 600 x 400

12

6

multiControl plus 24/2,5A Kombi 1000

MCK124

2,5A

1000 x 600 x 400

24

12

multiControl plus 36/2,5A Kombi 1000

MCK136

2,5A

1000 x 600 x 400

36

18

multiControl plus 12/2,5A Kombi 1500

MCG112

2,5A

1500 x 600 x 450

12

6

multiControl plus 24/2,5A Kombi 1500

MCG124

2,5A

1500 x 600 x 450

24

12

multiControl plus 36/2,5A Kombi 1500

MCG136

2,5A

1500 x 600 x 450

36

18

Urządzenie podstawowe, z ładowarką, zasilanie AC 3x 230V/50Hz
Basic device incl. charger, AC-feeding 1x, 2x or 3x 230V/50Hz
multiControl plus 900 12/2,5A

MCW112

2,5A

900 x 600 x 450

12

6

multiControl plus 900 24/2,5A

MCW124

2,5A

900 x 600 x 450

24

12

multiControl plus 900 36/5,0A

MCW236

5,0A

900 x 600 x 450

36

18

multiControl plus 900 36/7,5A

MCW336

7,5A

900 x 600 x 450

36

18

multiControl plus 900 48/7,5A

MCW348

7,5A

900 x 600 x 450

48

24

Urządzenie podstawowe, z ładowarką, zasilanie AC 3x 230V/50Hz
Basic device incl. charger, AC-feeding 1x, 2x or 3x 230V/50Hz

450mm
1800mm

Ładowarka
Charger

Urządzenie typu kombi, z ładowarką, komora akumulatorów do 45Ah, zasilanie AC 1x, 2x lub 3x 230V/50Hz
Combi device incl. charger, battery compartment for up to 45Ah, AC-feeding 1x, 2x or 3x 230V/50Hz

450mm

1500mm

600mm

Nr zam.
Order
number

multiControl plus 1800 12/7,5A

MCS312

7,5A

1800 x 600 x 450

12

6

multiControl plus 1800 12/10,0A

MCS412

10,0A

1800 x 600 x 450

12

6

multiControl plus 1800 12/12,5A

MCS512

12,5A

1800 x 600 x 450

12

6

multiControl plus 1800 12/15,0A

MCS612

15,0A

1800 x 600 x 450

12

6

2ĞZLHWOHQLHDZDU\MQH

600mm

multiControl plus 1800 12/17,5A

MCS712

17,5A

1800 x 600 x 450

12

6

multiControl plus 1800 12/20,0A

MCS812

20,0A

1800 x 600 x 450

12

6

multiControl plus 1800 12/22,5A

MCS912

22,5A

1800 x 600 x 450

12

6

multiControl plus 1800 12/25,0A

MCS1012

25,0A

1800 x 600 x 450

12

6

multiControl plus 1800 24/20,0A

MCS824

20,0A

1800 x 600 x 450

24

12

multiControl plus 1800 24/25,0A

MCS1024

25,0A

1800 x 600 x 450

24

12

multiControl plus 1800 36/10,0A

MCS436

10,0A

1800 x 600 x 450

36

18

multiControl plus 1800 36/20,0A

MCS836

20,0A

1800 x 600 x 450

36

18

multiControl plus 1800 36/25,0A

MCS1036

25,0A

1800 x 600 x 450

36

18

multiControl plus 1800 48/12,5A

MCS548

12,5A

1800 x 600 x 450

48

24

multiControl plus 1800 48/25,0A

MCS1048

25,0A

1800 x 600 x 450

48

24

multiControl plus 1800 60/20,0A

MCS860

20,0A

1800 x 600 x 450

60

30

multiControl plus 1800 72/15,0A

MCS672

15,0A

1800 x 600 x 450

72

36

multiControl plus 1800 72/25,0A

MCS1072

25,0A

1800 x 600 x 450

72

36

multiControl plus 1800 96/15,0A

MCS696

15,0A

1800 x 600 x 450

96

48

Dalsze konfiguracje systemu na zamówienie (np. większe ładowarki)
*Uwaga: W przypadku podłączania podstacji/podrozdzielni lub wbudowania opcjonalnych podzespołów (SAM24M & IOM01M) należy
omówić to wcześniej z działem produkcji technicznej (ew. wymagane dodatkowe miejsce w szafie)!
Konieczne może być zredukowanie maks. liczby obwodów lub liczby ładowarek!
Further configurations on request (i.e. larger chargers)
*Notice: When connecting substations or subdistributions this may cause a reduced number of current modules or chargers in the main
station. Please refer to our technical department before ordering.
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multiControl plus
SYSTEM CENTRALNEJ BATERII
CENTRAL BATTERY SYSTEM
Opcja

Numer zamówienia
Order number

Moduły obwodów prądowych / mains circuit modules
Podzespół wsuwany, podwójny 2 x 1A (bezpiecznik: 5A) możliwe wszystkie rodzaje załączenia, przełączanie pojedynczych opraw /
double slide-in unit 2 x 1A (Fusing: 5A) all modes possible non-maintained/maintained, single luminaire switching

DCM12-E

Podzespół wsuwany, podwójny 2 x 3A (bezpiecznik: 5A) możliwe wszystkie rodzaje załączenia /
double slide-in unit 2 x 3A (Fusing: 5A) all modes possible non-maintained/maintained

DCM32

Podzespół wsuwany, podwójny 2 x 4A (bezpiecznik: 6,3A) możliwe wszystkie rodzaje załączenia /
double slide-in unit 2 x 4A (Fusing: 6,3A) all modes possible non-maintained/maintained

DCM42

Podzespół wsuwany, podwójny 2 x 6A (bezpiecznik: 10A) możliwe wszystkie rodzaje załączenia /
double slide-in unit 2 x 6A (Fusing: 10A) all modes possible non-maintained/maintained

DCM62

Akcesoria multiControl plus / Accessories
1x przełączanie AC/DC 6kW, 1x wyjście dla podrozdzielni TSC łącznie z wyjściem dla przewodu do transmisji danych
1x AC/DC Switchover 6kW, 1x Output for subdistribution TSC incl. output for data cable

ABUV-E60

1x przełączanie AC/DC 9kW, 1x wyjście dla podrozdzielni TSC łącznie z wyjściem dla przewodu do transmisji danych
1x AC/DC Switchover 9kW, 1x Output for subdistribution TSC incl. output for data cable

ABUV-E90

1x przełączanie AC/DC 15kW, 1x wyjście dla podrozdzielni TSC łącznie z wyjściem dla przewodu do transmisji danych
1x AC/DC Switchover 15kW, 1x Output for subdistribution TSC incl. output for data cable

ABUV-E150

Równoległe rozszerzenie do wybranego wyjścia / Output extension parallel

ABUV-E

Wyjście dla podstacji / output for substation

MCABUS

Moduł łączeniowy przekaźników + DBU / Relay switching module + DBU
Interfejs krytycznego obwodu do pętli prądu ciągłego / critical current interface for closed current loop

CCIF

Wentylator wbudowany w szafie / na drzwiach szafy / cooling fan mounted in door

LUINT

Styk wentylatora bezpotenc. zabezpieczony do 0,5A / floating cooling fan contact (up to 0,5A)

LUAN1

Styk wentylatora 230V/50Hz zabezpieczony do 0,5A / cooling fan contact (up to 0,5A)

LUAN2

Styk wentylatora 3 faz. ze stycznikiem + ochrona silnika / cooling fan contact 3-phase with motor protection

LUAN3

Zestaw BAT-LOGG® do systemu multiControl plus / BAT-LOGG® Set for multiControl plus systems
(18x BTLG-SENS / 1x BTLG-INTF)

BTLG-MC18

Zestaw BAT-LOGG® do systemu multiControl plus w obudowie zewnętrznej / BAT-LOGG® Set for multiControl plus
systems in external housing (18x BTLG-SENS / 1x BTLG-INTF)

BTLG-MC18-SPS

GLT Modbus/TCP, OPC Gateway łącznie z oprogramowaniem
BMS Modbus/TCP, OPC Gateway incl. software

MC-MODBUS1

GLT Bacnet Gateway łącznie z oprogramowaniem
BMS Bacnet gateway incl. Software

MC-BACNET1

Wbudowany moduł SAM24 łącznie z zaciskami przyłączeniowymi / SAM24 module mounted

SAM24M

Drukarka protokołów BD04 (wbudowana drukarka z płytą czołową) / log printer BD04

MCBD04

Dodatkowe zaciski wyjściowe na obwód / additional output terminals per circuit

ABKL

Selektywny podział obwodu prądowego z bezpiecznikiem / selektive circuit splitting with fusing

APSI

Blokada drzwi / door locker

TFST

Gniazdo serwisowe (bezpiecznik LS-FI-C10) / service plug

SSD

Map-Server, USB2.0 dysk twardy / Map-Server, USB2.0 Harddisk

MC-MSERV

Przemysłowy przełącznik Ethernet 5-portowy
Przemysłowy przełącznik Ethernet 8-portowy

IES-5P
IES-8P

Elektryczne pomieszczenie robocze odpowiednie do wszystkich rodzajów obudowy / Fire resistant operating room suitable for all system cabinets
E90 wym. 2346 x 894 x 586mm

EBR1

Elektryczne pomieszczenie robocze odpowiednie do wszystkich rodzajów obudowy / Fire resistant operating room
suitable for all system cabinets
E90 wym. 2501 x 1060 x 736mm

EBR2
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Poddany badaniu
typu
Bezpieczeństwo
Regularna kontrola
produkcji

CERTYFIKACJA

Opcja

Numer zamówienia
Order number

Szafa ognioodporna / Fire resistant case E30 do ES/BS900 kombinowana, wym. H2100xB1062xT634

ULE30-K

Rozszerzenie do szafy (patrz str. 263) / cabinet extension (see page 263)
Obudowa w IP54 / case in IP54

AP IP54

Zamontowany króciec wylotowy i wlotowy NW100 (wymagany w przypadku obudowy IP54) / vent in- and outlet,
mounted (for IP54 cabinet)
Drzwi transparentne z poliwęglanu do szafy 900 mm / polycarbonate door for 900mm cabinet

NW100

Drzwi transparentne z poliwęglanu do szafy 1000 mm / polycarbonate door for 1000mm cabinet

PLX100

Drzwi transparentne z poliwęglanu do szafy 1500 mm / polycarbonate door for 1500mm cabinet

PLX150

Drzwi transparentne z poliwęglanu do szafy 1800 mm / polycarbonate door for 1800mm cabinet

PLX180

Moduł SAM24, dołączony luzem / SAM24 module

SAM24

Monitor linii do multiControl (monitorowanie sieci 3-fazowej) / Line Monitor for multiControl

MC-LM

Power-Control

PC230

Panel sygnalizacyjny z wyświetlaczem tekstowym LCD z magistralą danych / supervision tableau with LCD text-display

MCT15

Panel sygnalizacyjny z wyświetlaczem tekstowym LCD z przełącznikiem kluczykowym / supervision tableau with LCD
text display and key switch
Panel sygnalizacyjny z wyświetlaczem tekstowym LCD z magistralą danych, wersja podtynkowa /
Recessed mounted supervision tableau with LCD text-display
Panel sygnalizacyjny z wyświetlaczem tekstowym LCD z przełącznikiem kluczykowym, wersja podtynkowa /
Flush mounted supervision tableau with lcd text display and key switch

MCT15S

PLX90

MCT15U
MCT15US

Obudowy kombinowane
Combination cabinets

2ĞZLHWOHQLHDZDU\MQH

2ĞZLHWOHQLHDZDU\MQH

2ĞZLHWOHQLHDZDU\MQH

Obudowa / cabinet

ES900

Kombi1000

Kombi1500

ES1800

MCX

Typ obudowy / Type

Obudowa ścienna /
wall mounted

Obudowa stojąca/
ścienna /
stand cabinet /
wall mounted

Obudowa stojąca /
stand cabinet

Obudowa stojąca /
stand cabinet

Obudowa stojąca /
stand cabinet

Wymiary w mm /
Dimensions in mm

900 x 600 x 450

1000 x 600 x 400

1500 x 600 x 450

1800 x 600 x 450

1850 x 800 x 600

Wejście kablowe /
cable input

Wejście od góry /
Top insertion

Wejście od góry /
Top insertion

Wejście od góry /
Top insertion

Wejście od góry /
Top insertion

Wejście od góry /
Top insertion

Maks. prąd ładowania /
max. charging current

7,5 A

2,5 A

2,5 A

20 A

10 A

maks. obwody
wyjściowe /
max. output circuits

48

36

48

96

60

Przyłącze sieciowe /
Mains connection

3x 230 V 50 Hz

3x 230V 50 Hz

3x 230V 50Hz

3x 230V 50Hz

3x 230V 50Hz

Obudowy akumulatorów znajdują się na stronie 61 / For battery cabinets see page 61
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MDC – SYSTEM CENTRALNEJ BATERII
Z PRZEŁĄCZANIEM GRUPOWYM DS/BS

MDC – CENTRAL BATTERY SYSTEM WITH
CONTINUOUS/MAINTAINED GROUP SWITCHING

MDC pochodzi z serii multiControl plus i posiada właściwości
centralnego systemu zasilania bez ograniczenia mocy (CBS) zgodnie z EN 50171 lub DIN VDE 0100–718 oraz EN 50172.

The MDC is an derivation of the multiControl plus - series and has the
characteristics of a central power supply system with no capacity limitation (CBS) according to EN 50171 or DIN VDE 0100-718 and EN 50172

Struktura elektroniczna opiera się na elementach systemu multiControl plus, takich jak komputer sterujący oświetlenia awaryjnego typu NLSR ze zintegrowanym interfejsem sieciowym
łącznie z oprogramowaniem wizualizacyjnym i pamięcią wyników testu i parametrów procesowych obejmującą okres 5 lat,
moduły ładujące typu LDM25, co najmniej jeden moduł interfejsu
przekaźnika typu IO oraz moduły RS do przełączania podłączonych
grup styczników, które mogą być zaprogramowane do wyboru na
tryb oświetlenia ciągłego (DS) lub oświetlenia w gotowości (BS).

The electronic structure is based on the components of the multiControl plus, such as the emergency light unit type NLSR with
integrated web interface including visualization software and a
5-year memory for test results and operating parameters, the charging modules type LDM25, at least one relay interface module type IO
module and the RS-modules for switching the connected contactor
groups, which can be programmed in either continuous light (DS) or
maintained light circuit (BS).

Do każdej grupy styczników (DS/BS) można przyporządkować
do 6 poleceń przełączania (ds) lub pętli prądu ciągłego (mb)
poprzez moduły kontrolne łączników typu SAM24 oraz podzespoły monitorowania sieci typu MC-LM podłączone do magistrali
MultiBus RS485. Ponadto można podłączyć panele sygnalizacyjne
typu MCT.
Podłączone bezpieczniki samoczynne (prąd uniwersalny) lub
elementy bezpiecznikowe (NEOZED D01/D02) do zabezpieczenia obwodów odbiorczych mogą być zasilane napięciem w trybie
sieciowym i akumulatorowym (230 VAC/216 VDC) poprzez grupy
styczników. System MDC jest wyposażony w samokalibrujące się
monitorowanie prądu całkowitego, które analizuje i sygnalizuje
odchyłki procentowe (5%; 10%; 20% i 50%) prądu rozładowania
akumulatora.
Na stacji głównej MDC mogą być podłączone maksymalnie 32
podstacje MDC za pomocą połączenia sieciowego Ethernet.
Więcej podrozdzielni MDC może być podłączonych i monitorowanych poprzez magistralę RS422. Konfiguracja systemu może odbywać się również przez Ethernet.

To each contactor group (DS / BS), up to 6 switches (ds) or closed-circuit
grinding (mb) can be assigned over the SAM24 module and the mains
monitoring module MC-LM connected to the RS485 MultiBus. Furthermore supervision tableaus of type MCT can be connected.
With the contactor groups connected circuit breakers (universal
current) or circuit elements (NEOZED D01/D02) for the protection of
final circuits with voltage in the mains and battery operation (230
VAC/216 VDC) are supplied. The MDC has a self-calibrating monitoring for the total current which evaluates and reports deviances in the
percentage (5%, 10%, 20% and 50%) of the battery-discharge.
On a MDC-main station up to 32 MDC-substations can be connected
via an Ethernet network connection. Several sub-distributions can
be connected and monitored via RS422 bus. The configuration of the
system can also be done via Ethernet.
The MDC allows the connection of LED lamps, fluorescent lamps and
halogen lamps.

System MDC umożliwia podłączenie opraw LED, świetlówek i lamp
halogenowych.

Materiał obudowy:
Stopień ochrony:
Klasa ochronności:
Wymiary:

blacha stalowa, szara RAL 7035
IP20 (opc. IP54, E30, E90)
I
900 x 600 x 450
(bez szafy akumulatorów)

Case material:
Protection category:
Insulation class:
Dimensions:

1800 x 600 x 450 mm (wys. x szer. x gł.)
Szafa typu kombi (do 33Ah):
1500 x 600 x 450 mm (wys. x szer. x gł.)
Wejście kablowe:
Przyłącze sieciowe:
Akumulator:

Napięcie wyjściowe:
Dop. temperatura otoczenia:

od góry lub od dołu
w przypadku szafy 900
3 x 230V AC (±10%) 50/60Hz
Bezobsługowy, zamknięty
akumulator ołowiowy OGiV, OGi,
OPzS lub wymagające niewielkiej
obsługi akumulatory NiCd
230V AC / 216V DC
0°C do 35°C

Cable entry:
Voltage:
Battery:
Output voltage:
Permissible Temperature:

steel-sheet, gray RAL 7035
IP20 (opt. IP54, E30, E90)
I
900 x 600 x 450
(without battery cabinet)
1800 x 600 x 450 mm (H x W x D)
Combined cabinet (up to 33Ah):
1500 x 600 x 450 mm (H x W x D)
from top (900 mm cabinet from
below also)
3 x 230V AC (±10%) 50/60Hz
Maintenance-free, closed lead acid cell
OGiV, OGi, OPzS or low-maintenance
NiCd batteries
230V AC / 216V DC
0°C to 35°C
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Przykład EBR do MDC
Example of a EBR for MDC

ZESTAWIENIE WŁAŚCIWOŚCI:

FEATURES AT A GLANCE:

•

• Central power supply system acc. to EN 50171 for security
lighting systems acc. to EN 50172 and systems acc. to DIN VDE
0100-718
• Microprocessor-based function control system
• Control and monitoring over webbrowser
• Memory for test results over 5 years
• Illuminated large LCD display with plain text display
• Multilingual switch-selectable
• Password protected
• Service contact preprogrammed
• Easy and understandable programming with 8 buttons
• External PC keyboard for the fastly configuration of the device (USB)
• Memory-Card (MultiMediaCard) for software updates
• Optionally recessed printer
• Ethernet interface (internal 19” printer optional)
• Free programmable groups (maintained or non-maintained groups)
• Integrated earth fault monitoring
• Battery charger with IUTQ characteristic to maximize the battery life
• Extern modules (mains monitoring etc.) can be connected and
controlled over a bussystem
• Connection of external Modules like SAM, MC-LM etc. over BUSSystem
• Programmable Textmessages for external Modules possible
• Mains circuits with D01 / D02 circuit elements or LS-elements
• Self calibrating total current monitoring (selection 5, 10, 20, 50%)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Centralny system zasilania zgodny z EN 50171 do systemów
oświetlenia awaryjnego zgodnych z EN 50172 oraz systemów
zgodnych z DIN VDE 0100-718
System kontroli funkcji sterowany mikroprocesorowo
Sterowanie i monitorowanie z poziomu przeglądarki internetowej
Możliwość sprawdzenia wyników testu z okresu 5 lat
Duży, podświetlany ekran LCD z wyświetlaczem tekstowym
Możliwość wyboru kilku języków
Zabezpieczony hasłem
Adres serwisu wstępnie zaprogramowany
Łatwe i przejrzyste programowanie z użyciem 8 przycisków
Możliwość podłączenia zewnętrznej klawiatury komputerowej do szybkiej konfiguracji systemu (USB)
Karta pamięci (MMC) do aktualizacji oprogramowania
Opcjonalnie zintegrowana drukarka 19“
Interfejs Ethernet
Dowolnie programowalne grupy do przełączania (grupy DS lub BS)
Zintegrowane monitorowanie zwarcia doziemnego
Ładowanie akumulatora z charakterystyką IUTQ maksymalizuje żywotność akumulatora
Możliwość podłączenia zewnętrznych zespołów sterujących, jak moduły kontrolne łączników i czujniki sieci
poprzez system magistrali
Programowalne komunikaty tekstowe do zespołów sterujących
Obwody odbiorcze z zabezpieczeniami D01 / D02 lub alternatywnie automatyczne wyłączniki nadmiarowo-prądowe
Samokalibrujące się monitorowanie prądu całkowitego
(wybór 5, 10, 20, 50%)

Wersja
Version

Nr zam.
Order
number

Ładowarka
Charger

Obudowa
Case

Urządzenie typu kombi 1500mm, z ładowarką, komora akumulatorów do 45Ah, zasilanie AC 1x, 2x lub 3x 230V/50Hz
Combi device 1500mm incl. charger, battery compartment for up to 45Ah, AC-feeding 1x, 2x or 3x 230V/50Hz
MDC220 / 2,5A Kombi 1500 łącznie z 2x DBU25

MDG1

2,5A

1500 x 600 x 450

MDC220 / 2,5A ES900 bez DBU

MDW1

2,5A

900 x 600 x 450

MDC220 / 5A ES900 bez DBU

MDW2

5,0A

900 x 600 x 450

MDC220 / 7,5A ES900 bez DBU

MDW3

7,5A

900 x 600 x 450

MDC220 / 2,5A ES1800 bez DBU

MDS1

2,5A

1800 x 600 x 450

MDC220 / 5A ES1800 bez DBU

MDS2

5,0A

1800 x 600 x 450

Urządzenie podstawowe 900mm, z ładowarką, zasilanie AC 3x 230V/50Hz
Basic device 900mm incl. charger, AC-feeding 1x, 2x or 3x 230V/50Hz

Urządzenie podstawowe, z ładowarką, zasilanie AC 3x 230V/50Hz
Basic device incl. charger, AC-feeding 1x, 2x or 3x 230V/50Hz

MDC220 / 7,5A ES1800 bez DBU

MDS3

7,5A

1800 x 600 x 450

MDC220 / 10A ES1800 bez DBU

MDS4

10,0A

1800 x 600 x 450

MDC220 / 12,5A ES1800 bez DBU

MDS5

12,5A

1800 x 600 x 450

MDC220 / 15A ES1800 bez DBU

MDS6

15,0A

1800 x 600 x 450

MDC220 / 17,5A ES1800 bez DBU

MDS7

17,5A

1800 x 600 x 450

MDC220 / 20A ES1800 bez DBU

MDS8

20,0A

1800 x 600 x 450

Akcesoria - Options
Wentylator wbudowany w szafie / na drzwiach szafy / Fan in cabinet/cabinet door

LUINT

Wewnętrzna drukarka protokołów / internal Printer

BD04

Gniazdo serwisowe (bezpiecznik LS-FI-C10) / Service Plug (Fusing LS-FI-C10)

SSD

Monitorowana pętla prądu ciągłego / monitored critical current circuit

CCIF

Obudowa w IP54 - cabinet in IP54

AP IP54

Rozszerzenie do szafy (wys.900mm / gł.450mm) - cabinet extension (H900mm / D450mm)

APSE90

Rozszerzenie do szafy (wys.900mm / gł.600mm) - cabinet extension (H900mm / D600mm)

APSE60

Szafa elektryczna, głębokość 600mm / E-cabinet, depth 600mm

APMP60

Dodatkowy moduł ładujący 2,5A / Additional charging module 2,5A

APLE25

Przełączanie oświetlenia ciągłego lub oświetlenia w gotowości 2,5kW / Switchover for continuous/ maintained light 2,5kW

DBU25

Przełączanie oświetlenia ciągłego lub oświetlenia w gotowości 4kW / Switchover for continuous/ maintained light 4kW

DBU40

Przełączanie oświetlenia ciągłego lub oświetlenia w gotowości 6kW / Switchover for continuous/ maintained light 6kW

DBU60

Przełączanie oświetlenia ciągłego lub oświetlenia w gotowości 7,5kW / Switchover for continuous/ maintained light 7,5kW

DBU75

Przełączanie oświetlenia ciągłego lub oświetlenia w gotowości 9kW / Switchover for continuous/ maintained light 9kW

DBU90

Przełączanie oświetlenia ciągłego lub oświetlenia w gotowości 10kW / Switchover for continuous/ maintained light 10kW

DBU100

Przełączanie oświetlenia ciągłego lub oświetlenia w gotowości 15kW / Switchover for continuous/ maintained light 15kW

DBU150

Przełączanie oświetlenia ciągłego lub oświetlenia w gotowości 20kW / Switchover for continuous/ maintained light 20kW

DBU200

Moduł łączeniowy przekaźników / Relay switching module

RSM

2-bieg. obwód odbiorczy Neozed D01/10A jako oświetlenie ciągłe / 2-pol. mains circuit Neozed D01/10A as continuous light

NE16

2-bieg. obwód odbiorczy Neozed D01/10A jako oświetlenie w gotowości / 2-pol. mains circuit Neozed D01/10A as maintained light

NE16

2-bieg. obwód odbiorczy Neozed D02/35A jako oświetlenie ciągłe / 2-pol. mains circuit Neozed D02/35A as continuous light

NE35

2-bieg. obwód odbiorczy Neozed D02/35A jako oświetlenie w gotowości / 2-pol. mains circuit Neozed D02/35A as maintained light

NE35

2-bieg. obwód odbiorczy Neozed D02/63A oświetlenie ciągłe / 2-pol. mains circuit Neozed D02/63A as continuous light

NE63

2-bieg. obwód odbiorczy Neozed D02/63A jako oświetlenie w gotowości / 2-pol. mains circuit Neozed D02/63A as maintained light

NE63

Moduł SAM24 / SAM24 module

SAM24

Monitor linii MC / MC-Line Monitor

MC-LM

PowerControl PC230

PC230

Panel sygnalizacyjny z wyświetlaczem tekstowym LCD (opcjonalnie z przełącznikiem kluczykowym) /
supervision tableau with LCD text-display (optional with key switch)

MCT15 (S)

Panel sygnalizacyjny z wyświetlaczem tekstowym LCD, wersja podtynkowa (opcjonalnie z przełącznikiem kluczykowym) /
Flush mounted supervision tableau with lcd text display (optional with key switch)

MCT15U(S)
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Calibration BSW

INFO
INFO

N/-

Failure
Charger OKA
N // -ContrN
ol

N
N // --

B

L/+

Failure
Charger OKA
ContrN
ol/ -

DCM
LDM
BSW ok

LL // +
+

Fehler
Fehler // Error
Error
Betrieb
Betrieb // Power
Power

Calibration BSW

L/+

L/+

Failure
Charger OKA
N // -ContrN
ol

N
N // --

B

O
INFO

INFO

DCM
LDM
BSW ok

LL // +
+

L/+

F
Cha
ContN / -

DCM
L/+

A

A
N/-

Betrieb / Power

wer
Betrieb / Power

Betrieb / Power

Betrieb / Power

Betrieb / Power

Betrieb / Power

Betrieb / Power

Betrieb / Power

Betrieb / Power

Betrieb / Power

Betrieb / Power

Betrieb / Power

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Betrieb / Power

wer
Betrieb / Power

Betrieb / Power

Betrieb / Power

Betrieb / Power

Betrieb / Power

Betrieb / Power

Betrieb / Power

Betrieb / Power

Betrieb / Power

Betrieb / Power

Betrieb / Power

N/-

N/-

B
L/+

L/+

INFO

O
INFO

DCM
L/+

N/-

B

B
T3,15A

INFO
INFO

DCM

DCM
LDM
BSW ok

L/+

A
N/-

L/+

A
N/-

Betrieb / Power

Fsec.B

L/+

Calibration BSW

Betrieb / Power
wer

N/-

L/+

N/-

B

INFO
INFO

INFO

DCM

DCM
LDM
BSW ok

L/+

Failure
Charger OKA
ContrN
ol/ -

B
T3,15A

L/+

A
N/-

B

INFO
INFO

INFO

DCM

DCM
LDM
BSW ok

L/+

L/+

Failure
Charger OKA
ContrN
ol/ -

B
T3,15A

A
N/-

B

INFO
INFO

INFO

DCM

DCM
LDM
BSW ok

L/+

Failure
Charger OKA
ContrN
ol/ -

B
T3,15A

L/+

A
N/-

B

INFO

DCM

INFO

INFO

DCM
L/+

A
N/-

B
L/+

BSW ok

L/+

Failure
Charger OKA
ContrN
ol/ -

B
L/+

F
Cha
ContN / -

DCM
L/+

A

A
N/-

Betrieb / Power

Betrieb / Power

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Fehler / Error

Betrieb / Power

Betrieb / Power

Betrieb / Power

Betrieb / Power

Betrieb / Power

Betrieb / Power

Betrieb / Power

Betrieb / Power

Betrieb / Power

Betrieb / Power

B
L/+

B

T3,15A

L/+

L/+

B
L/+

L/+

DCM
L/+

A
N/-

L/+

INFO

L/+

INFO

L/+

INFO

L/+

B

L/+

INFO

INFO

INFO
INFO

INFO

DCM
A
N/-

N/-

N/-

B

INFO

DCM
L/+

INFO

L/+

Betrieb / Power

N/-

B

N/-

B

B

L/+

L/+

L/+

INFO

INFO

INFO

INFO

L/+

L/+

INFO

INFO

L/+

Fehler / Error
Betrieb / Power

N/-

B

L/+

INFO

A
N/Betrieb / Power

Betrieb / Power

N/-

L/+

Fehler / Error

Fehler / Error

Betrieb / Power

B

DCM

A
N/Betrieb / Power

Fehler / Error

N/-

L/+

Fehler / Error

Fehler / Error

Betrieb / Power

B

DCM

A
N/Betrieb / Power

Fehler / Error

N/-

L/+

DCM

A
N/Betrieb / Power
Fehler / Error

Betrieb / Power

B

DCM

A
N/-

Fehler / Error

N/-

L/+

INFO
INFO

INFO

Betrieb / Power

Betrieb / Power

B

T3,15A

N/-

Calibration BSW

Fehler / Error

Fehler / Error

N/-

L/+

Fsec.B

L/+

L/+

A
N/Betrieb / Power
Fehler / Error

Betrieb / Power

B

DCM
L/+

L/+

Fehler / Error

N/-

L/+

T3,15A

L/+

Betrieb / Power

Betrieb / Power

B

Fsec.B

Calibration BSW

Fehler / Error

Fehler / Error

N/-

B

N/-

L/+

A
N/Betrieb / Power
Fehler / Error

Betrieb / Power

N/-

B

DCM

A
N/Betrieb / Power

Fehler / Error

Betrieb / Power

N/-

B

Fehler / Error

Fehler / Error

Betrieb / Power

N/-

DCM
L/+

Betrieb / Power
Fehler / Error

Fehler / Error

Betrieb / Power

INFO
INFO

INFO

A
N/-

Betrieb / Power
Fehler / Error

Fehler / Error

DCM

A
N/-

Betrieb / Power
Fehler / Error

L/+

INFO
INFO

INFO

DCM

T3,15A

L/+

N/-

Calibration BSW

Calibration BSW

INFO

Fsec.B

Betrieb / Power

N/-

Betrieb / Power

N/-

Betrieb / Power

L/+

N/-

Fehler / Error

N/-

Betrieb / Power

Fsec.B

L/+

Calibration BSW

N/-

Fehler / Error

Fsec.B

Betrieb / Power

L/+

N/-

Betrieb / Power

N/-

Betrieb / Power

Fsec.B

L/+

Calibration BSW

N/-

Fehler / Error

N/-

Betrieb / Power

L/+

N/-

Fehler / Error

N/-

Betrieb / Power

Fsec.B

L/+

Calibration BSW

N/-

N/-

B

L/+

B

INFO

Podstacje oferują te same funkcje co jednostka centralna
multiControl plus. Na podstacji dostępne są wszystkie możliwości
programowania i interfejsy, jakie posiada jednostka centralna.

Substations oﬀer the same features as the multiControl plus main
system. The substation features all programming options and
interfaces of the main system.

Podstacje oferują monitorowanie poszczególnych opraw
bez dodatkowych przewodów i dowolnie programowalne obwody
prądowe. Dostępne również w wersji E30.

Substations oﬀer single luminaire monitoring without additional wiring
like the main system. Also available in E30 version.

Materiał obudowy:

blacha stalowa, szara RAL 7035

Stopień ochrony:

IP20 (opc. IP54, E30, E90)

Klasa ochronności:

I

Wejście kablowe:

od góry lub od dołu w przypadku szafy 900

Przyłącze sieciowe:

3 x 230V 50/60Hz

Case material:

steel-sheet, gray RAL 7035

Protection category:

IP20 (opt. IP54, E30, E90)

Insulation class:

I

Cable entry:

from top (900 mm cabinet below also)

Voltage:

3 x 230V 50/60Hz

Cały system (jednostka centralna lub podstacje) może zarządzać maks. 96 obwodami!
The whole system (central unit or substation) is capable to handle up to 96 circuits.
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Wersja
Version

Nr zam.
Order number

Obudowa
Cabinet

maks. obwody
max circuits

maks.
DCM

Podstacja multiControl plus UCW012

UCW012

550 x 600 x 450mm

12

6

Podstacja multiControl plusUCW024

UCW024

550 x 600 x 450mm

24

12

Podstacja multiControl plus UCW036

UCW036

900 x 600 x 450mm

36

18

Podstacja multiControl plus UCW048

UCW048

900 x 600 x 450mm

48

24

Podstacja multiControl plus UCW060

UCW060

900 x 600 x 450mm

60

30

Podstacja multiControl plus UCW072

UCW072

900 x 600 x 450mm

72

36

Podstacja multiControl plus UCW084

UCW084

900 x 600 x 450mm

84

42

Podstacja multiControl plus UCW096

UCW096

900 x 600 x 450mm

96

48

Szafa E30 / Cabinet E30
UCW012 / UCW024

LW30M

1050 x 650 x 341mm

Szafy E30 są certyfikowane
with certification

Szafa E30 / Cabinet E30
UCW012 do UCW048

ULE30-2

1150 x 760 x 575mm

Szafy E30 są certyfikowane
with certification

Pakiet wentylatorów LUINT
Fan package with LUINT

LUINT

Podstacje (z komputerem)
Substations (with computer)

Akcesoria - Options

Moduły obwodów prądowych / mains circuit modules
Podzespół wsuwany, podwójny 2 x 1A (bezpiecznik: 5A) możliwe wszystkie rodzaje załączenia, przełączanie pojedynczych opraw /
double slide-in unit 2 x 1A (Fusing: 5A) all modes possible non-maintained/maintained, single luminaire switching

DCM12-E

Podzespół wsuwany, podwójny 2 x 3A (bezpiecznik: 5A) możliwe wszystkie rodzaje załączenia /
double slide-in unit 2 x 3A (Fusing: 5A) all modes possible non-maintained/maintained

DCM32

Podzespół wsuwany, podwójny 2 x 4A (bezpiecznik: 6,3A) możliwe wszystkie rodzaje załączenia /
double slide-in unit 2 x 4A (Fusing: 6,3A) all modes possible non-maintained/maintained

DCM42

Podzespół wsuwany, podwójny 2 x 6A (bezpiecznik: 10A) możliwe wszystkie rodzaje załączenia /
double slide-in unit 2 x 6A (Fusing: 10A) all modes possible non-maintained/maintained

DCM62

PODSTACJA MICROCONTROL PLUS

Wersja
Version

MICROCONTROL PLUS SUBSTATION

Kompaktowa i korzystna cenowo podstacja do
systemów multiControl bazująca na komputerze sterującym microControl do maksymalnie 6
obwodów głównych (trzy moduły DCM32).

The compact and aﬀordable Substation for
multiControl systems based on the microControl
central unit for up to 6 main circuits (three DCM32modules).

Jest kompletnie wyposażona w moduł I/O, moduł
SAM, monitorowaną pętlę prądu ciągłego CCIF,
interfejs sieciowy serii microControl i ma możliwość połączenia w sieć przez Ethernet. Maksymalna moc przyłączeniowa tej podstacji wynosi
500 W.

It is completely set up with I/O-Module, SAMModule, a critical circuit interface module CCIF,
the Web-Interface of the microControl series and
features networking by integrated ethernet port.
The maximum connected load of the substation
is 500 W.

Nr zam.
Order number

Obudowa (wys. x szer. x gł.)
Cabinet (HxWxD)

maks. obwody**
max circuits**

DCM

microControl plus US 02

MIUS02

430 x 350 x 230 mm

2

1

microControl plus US 04

MIUS04

430 x 350 x 230 mm

4

2

microControl plus US 06

MIUS06

430 x 350 x 230 mm

6

3
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Podrozdzielnia multiControl plus - technologia jednego przewodu MCUV-E
MULTICONTROL PLUS SUBDISTRIBUTION - SINGLE-CONDUCTOR TECHNOLOGY MCUV-E
MCUV-E to najnowsza seria podrozdzielni do
urządzeń typu midiControl plus lub multiControl
plus.
Daje ona możliwość zainstalowania pojedynczych
modułów obwodów (moduł szyny nośnej TSM32)
systemu midiControl plus lub multiControl plus
w oddzielnej obudowie. W przypadku dużych
obiektów umożliwia to zaoszczędzenie ciągów
kablowych i materiału instalacyjnego.

F-tronic
F-tr
roonic
APV24V
APV
V2
24V

AC
A
C 40
400V
00V
V IP 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

X30

X01

X02

PE

X22

X01

PE

K01
K02
K03
K04

AC-L

F2

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

61 2
51

A

COM1 aus/out

B

SC

+12V

GND

A

N
E 08

1

COM2 aus/out
B

SC

+12V

GND

A

B

KK1

1.1

2

KK2

2.1

3

KK3

3.1

4

SC

L1

L2

KK4

4.1

L

N

UL

Eingang
input

L‘

US1

N
Ausga.
output

U/BUS

L3

Abschlusswiderstand
terminating resistor

N

L‘/+‘

N/-

L/+

N/-

Ausga.
output

UE

Eingang
input

on... Netz / mains lokal ok

TSC-UV

gemäß / according to EN50171,
EN50172, ÖVE/ÖNORM E8001

E08
inaktiv

US2

UE, US2: 195-253V AC 50Hz
165-260V DC

UL, US1:
195-253V AC 50Hz

on...... TSC-UV ok
blink.. TSC-UV Störung / failure

Error

RS485
input

RS485
output
2 13 14 1
11

TU: 0...35°C

61 2
51

GND

L

Ok

Netzwächter PC230 / mains
monitoring
U/BUS COM-boost

S1

COM Eingang / input
+12V

L N
E 07

SAM-Code

8 9 10 1

N
E 06

1 2 3 4

7

L

8

2 13 14 1
11

7

ON

L N
E 05

DIP-Schalter /
DIP-switch
ON
APEMs

6

+18V
GND
A
B

N
E 04

ON
ON

8 9 10 1

X03

L

SAM
24
Schalterabfragemodul / switch scanning module

ON

5

+18V
GND
A
B

L N
E 03
ON

4

7

N
E 02

nach DIN VDE 0108, EN50171 sowie ÖVE EN2 / according to DIN VDE 0108, En50171 and ÖVE

4 5 6

L

3

4 5 6

2

3

1

3

L N
E 01
DIP-Schalter / switch

S1: Abschlusswiderstand
terminating impedance
S2: Anschluss COM 2
connect COM 2
S3: permanent
S4: Netzwächter aktiv
mains monitoring active

TSC
Code

NOT-AUS
BAS

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
TSM32

N/-

RS485

3

4 5 6

BUS
Code

3
61 2
51

B

A

F
L/+

F
N/-

B

F
L/+

F
N/RS485

Abschlusswiderstand
terminating resistor

UE Eingang/input

L/+

N/-

L/+

N/-

UE: 195-253V AC 50 Hz
165-260V DC

SLOT
Code

4 5 6

B

Status-LED
Color Status

green
blue
yellow
red

DS / maintained mode
BS / non-maintained mode
Batt.-betrieb / battery mode
Fehler / failure

gemäß / according to EN50171,
EN50172, ÖVE/ÖNORM E8001

TU: 0...35°C

RS485

Abschlusswiderstand
terminating resistor
S1

L/+

ON

RS485

S1

TU: 0...35°C

N/-

A

ON

UE: 195-253V AC 50 Hz
165-260V DC

+18V
GND
A
B

N/-

+18V
GND
A
B

L/+

A

+18V
GND
A
B

X01

N/-

L/+

SLOT
Code

DS / maintained mode
BS / non-maintained mode
Batt.-betrieb / battery mode
Fehler / failure

gemäß / according to EN50171,
EN50172, ÖVE/ÖNORM E8001

+18V
GND
A
B

2 13 14 1
11

UE Eingang/input

L/+

4 5 6

B

Status-LED
Color Status

green
blue
yellow
red

61 2
51

3
61 2
51

61 2
51

BUS
Code

2 13 14 1
11

4 5 6

2 13 14 1
11

F
N/-

8 9 10 1

F
N/-

F
L/+

8 9 10 1

F
L/+

B

2 13 14 1
11

3

A

A

7

TSM32

N/-

7

B

8 9 10 1

L/+

8 9 10 1

N/-

7

A

7

L/+

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
1

3

5

53

7 (13)

1

3

61

5

53

61

A1

A1

F3
L1

L2

L3

N

Netz / mains: 3x 230V / N 50Hz

X05

X05

Nicht belegte Eingänge mit belegten verbinden /
Connect unused inputs to used one

UAB:
195V

5TT5 8300

5TT59101
HS/AS

Insta Schütz
Contactor

5TT5 0500

5TT59101
HS/AS

Insta Schütz
Contactor

Power-Control
PC230
Netz / mains

ok
Gemäß / according to DIN VDE 0108
Anschluss / connect: max. 2,5mm²

Schaltleistung / switching capacity max.:
AC1: 0,5A 250V 50Hz AC, DC1: 2A 30V DC

AC-1: 25A
AC-3: 4kW
Ue ~400V
(13)

1 3 5 7

A1

2 4 6 8

A2

AC-1: 63A
AC-3: 15kW
Ue ~400V

53
61

(13)

1 3 5 7

A1

2 4 6 8

A2

Uc 230V AC 50/60Hz

18 15 16 28 25 26

(14)

4

53
61

Uc 230V AC 50/60Hz
220V DC

62

A2

2

54

(14)

62

A2

6

6

8

(14)

254

2

4

54

6

6

(14)

8

254

X03

Zasilanie w energię odbywa się w technologii
jednego przewodu przez przełączanie AC/DC
w głównym urządzeniu multiControl plus. Oznacza
to, że podrozdzielnia MCUV-E jest zasilana napięciem
AC, dopóki samo urządzenie główne pracuje
w trybie sieciowym. Przy awarii zasilania lub w trybie
testowym MCUV-E jest zasilana napięciem DC. Zatem
w przeciwieństwie do konwencjonalnych systemów
z dwoma przewodami zasilającymi (przewód AC
i przewód DC) wymagany jest tylko jeden przewód
zasilający (przewód AC/DC), co umożliwia dalsze
zaoszczędzenie materiału instalacyjnego. Każda
podrozdzielnia jest wyposażona w 4 oddzielne
moduły CCIF, przy czym przy każdej MCUV-E mogą być
indywidualnie monitorowane 4 pętle prądu ciągłego.
Dalsza dostępna opcja to dodatkowe zasilanie w energię z lokalnego rozdzielacza oświetlenia ogólnego.
W ten sposób może być realizowane oparte na najmie
zasilanie w energię opraw podłączonych do MCUV-E.
W trybie gotowości systemu zasilanie opraw odbywa
się przez zasilanie lokalnego rozdzielacza oświetlenia ogólnego. Dopiero w przypadku zaniku napięcia
z rozdzielacza oświetlenia ogólnego lub priorytetowego trybu awaryjnego lub testowego przez urządzenie główne, oprawy są zasilane poprzez zasilanie
jednoprzewodowe z urządzenia głównego.
Zintegrowany sterownik szyny nośnej – TSC-UV –
to moduł kontrolny i przełączający podrozdzielni
MCUV-E. Monitoruje on do 4 pętli prądu ciągłego
oraz opcjonalne zasilanie z rozdzielacza oświetlenia
ogólnego oraz przełącza moduły TSM32 wbudowane
w MCUV-E w odpowiednie stany robocze.

105 x 86 x 60mm
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The MCUV-E is a new series of subdistributors for
devices of the midiControl plus or multiControl plus
series. It oﬀers the possibility to install single mains
circuit modules (DIN Rail module TSM32) of the
midiControl plus or multiControl plus in a seperate
distribution box. This saves cable routes and thus
installation material.
Power is supplied in single-conductor technology
by AC / DC switching in the multiControl plus main
unit. This means that the MCUV-E is supplied with
AC voltage as long as the main unit is operating in
mains mode. In the event of a power failure or test
operation, the MCUV-E is supplied with DC voltage.
Thus, in contrast to conventional systems with two
supply lines (AC line and DC line), only one supply line
(AC / DC line) is required, which can achieve further
savings of installation material.
Each subdistributor has 4 separate CCIFs, allowing 4
closed current loops to be individually monitored on
each MCUV-E.
As an additional option, an additional power supply
from a local general light distributor is available.
In this way, a tenant-related energy supply of the
luminaires connected to the MCUV-E can be realized.
When the system is ready for operation, the lights
are supplied by the supply of the local general
light distributor. Only when the voltage from the
general light distributor or priority emergency or
test operation by the main unit fails, the lights are
supplied from the central battery system via single
conductor technology.
The integrated DIN-Rail controller TSC-UV is-UV is
the control and switching module for the MCUV-E.
It monitors up to 4 closed current loops as well as
the optional power supply from the general lighting
distribution and switches the TSM32 modules into
the several operation modes.

Wersja
Version

Nr zam.
Order number

maks. obwody
max circuits

MCUV-E02

UV multiControl plus ZBS, TSC-UV, 1x TSM32

2

MCUV-E02-LE

UV multiControl plus ZBS, TSC-UV, 1x TSM32,
zasilanie lokalne / local mains feed

2

MCUV-E02-LE-SAM

UV multiControl plus ZBS, TSC-UV, 1x TSM32,
zasilanie lokalne / local mains feed incl. SAM24

2

MCUV-E04

UV multiControl plus ZBS, TSC-UV, 2x TSM32

4

MCUV-E04-LE

UV multiControl plus ZBS, TSC-UV, 2x TSM32,
zasilanie lokalne / local mains feed

4

MCUV-E04-LE-SAM

UV multiControl plus ZBS, TSC-UV, 2x TSM32,
zasilanie lokalne / local mains feed incl. SAM24

4

MCUV-E06

UV multiControl plus ZBS, TSC-UV, 3x TSM32

6

MCUV-E06-LE

UV multiControl plus ZBS, TSC-UV, 3x TSM32,
zasilanie lokalne / local mains feed

6

MCUV-E06-LE-SAM

UV multiControl plus ZBS, TSC-UV, 3x TSM32,
zasilanie lokalne / local mains feed incl. SAM24

6

…dalsze konfiguracje na zamówienie / further configurations on request

Moduł obwodu prądowego na szynie nośnej TSM32
DIN-RAIL MAINS CIRCUIT MODULE TSM32
Moduł obwodu prądowego na szynie nośnej TSM32 to moduł obwodu prądowego do systemów
oświetlenia awaryjnego serii multiControl plus.
Zasilanie obwodów prądowych modułu TSM32
odbywa się za pomocą układu przełączania AC/
DC wbudowanego w urządzeniu głównym. Każdy
moduł obwodu zasila i monitoruje dwa obwody
prądowe z maksymalnie 20 oprawami awaryjnymi
i/lub ewakuacyjnymi na każdy z nich.
Moduł obwodów prądowych jest w stanie
realizować kontrolę poszczególnych opraw
oraz samokalibrujące monitorowanie prądu.
Możliwy jest tryb mieszany opraw awaryjnych
i opraw ewakuacyjnych w jednym obwodzie
w rodzajach załączenia: oświetlenie w gotowości,
oświetlenie ciągłe i przełączane oświetlenie
ciągłe bez konieczności instalowania oddzielnego
przewodu do transmisji danych.
Oba obwody modułu TSM32 mogą być przełączane poleceniami przez moduł kontrolny łączników (SAM). Przewidziano następujące rodzaje
załączenia: Oświetlenie ciągłe (DS), zmodyfikowana gotowość (MB) i przełączana zmodyfikowana gotowość (gMB).
Podłączenie modułów obwodów do Systemu
Centralnej Baterii odbywa się poprzez magistralę
RS485.

The DIN rail circuit module - TSM32 is a circuit
module for safety power supply systems of the
multiControl plus series. Power is supplied to the
circuits of the TSM32 via an AC/DC switch installed
in the main unit. Each circuit module supplies and
monitors two circuits, each with a maximum of 20
safety and / or exit sign luminaires.
The circuit module is able to realize a single
luminaire request as well as a self-calibrating current
monitoring. The mixed operation of safety and exit
sign luminaires in a circuit with the types of switching
maintained light, non-maintained light and switched
maintained light without the installation of a
separate data line is possible.

105 x 86 x 60mm

Both circuits of the TSM32 can be switched with
switching commands via a switch request module
(SAM). The following types of switching are provided
here: maintained light (DS), standby light (MB) and
switched standby light (gMB).
The circuit modules are connected to the central
battery system via the RS485 BUS.
All programming is done separately on the central
unit for each circuit.
On the front of the circuit module each circuit is
fused with 5 AT.

Wszystkie czynności związane z programowaniem
są przeprowadzane na komputerze centralnym
oddzielnie dla każdego obwodu.
Z przodu modułu obwodów każdy
zabezpieczony jest bezpiecznikiem 5AT.

Przykład pracy z lokalnym zasilaniem
poprzez zasilanie z CB.

F2

X01

PE

K04

AC-L

F1

L N
E 01

L

obwód

N
E 02
on...... TSC-UV ok
blink.. TSC-UV Störung / failure

ON

6

7

8

9

TSC
Code

2 13 14 1
11

TU: 0...35°C

10 11

NOT-AUS
BAS

X01

X01

PE

PE

K04

S1

RS485
output

5

+18V
GND
A
B

4

16 1 2

3

N

5

SC

+18V
GND
A
B

Abschlusswiderstand

COM-boost

B

on... Netz / mains lokal ok

TSC-UV

gemäß / according to EN50171,
EN50172, ÖVE/ÖNORM E8001

E08
inaktiv

4

RS485
input
A

8 9 10 1

3

GND

7

2

COM Eingang / input
+12V

4 5 6

1

3

X03

DIP-Schalter / switch

S1: Abschlusswiderstand
terminating impedance
S2: Anschluss COM 2
connect COM 2
S3: permanent
S4: Netzwächter aktiv
mains monitoring active

TSM32

N/-

3

4 5 6

BUS
Code

3

12 13 14 1

A

X01

A

F
L/+

F
N/-

4 5 6

61 2
51

B

61 2
51

1

61 2
51

L/+

12 13 14 1

N/-

1

A

12 13 14 1

L/+

4 5 6

1

3

8 9 10 1

N/-

8 9 10 1

B

8 9 10 1

L/+

7

N/-

7

A

7

L/+

SLOT
Code

B

Status-LED
Color Status

DS / maintained mode
BS / non-maintained mode
Batt.-betrieb / battery mode
Fehler / failure

green
blue
yellow
red

15 16 17B 18 19 20 21 22 23
F
L/+

F
N/-

gemäß / according to EN50171,
EN50172, ÖVE/ÖNORM E8001

UE Eingang/input

N/-

5

6

7

8

7

1 2 3 4
COM Eingang / input
A

COM1 aus/out

B

SC

+12V

N
E 08

1

KK1

1.1

2

KK2

2.1

3

KK3

GND

A

COM2 aus/out
B

SC

1

+12V

GND

3

A

B

3.1

4

KK4

Ok

L1

Error

L2

U/BUS

L3

53

L

N

UL

Eingang
input

L‘

US1

N
Ausga.
output

gemäß / according to EN50171,
EN50172, ÖVE/ÖNORM E8001

E08
inaktiv

RS485
input

N

1

3

5

61

L‘/+‘

N/-

L/+

N/-

US2

Ausga.
output

UE

Eingang
input

UE, US2: 195-253V AC 50Hz
165-260V DC

UL, US1:
195-253V AC 50Hz

on... Netz / mains lokal ok

TSC-UV

8 9 10 1

SC

5

4.1

on...... TSC-UV ok
blink.. TSC-UV Störung / failure

RS485
output
2 131415
11

TU: 0...35°C

16 1 2

GND

L

Netzwächter PC230 / mains
monitoring
U/BUS COM-boost

nach DIN VDE 0108, EN50171 sowie ÖVE EN2 / according to DIN VDE 0108, En50171 and ÖVE

+12V

L N
E 07

SAM-Code

8 9 10 1

4

N
E 06

S1

3

L

ON

X03

L N
E 05

DIP-Schalter /
DIP-switch
ON
APEMs

4 5 6

2

N
E 04

ON
ON

2 13 14 15
11

1

L

SAM 24

Schalterabfragemodul / switch scanning module

ON

7

L N
E 03
ON

+18V
GND
A
B

N
E 02

+18V
GND
A
B

L

3

L N
E 01
DIP-Schalter / switch

S1: Abschlusswiderstand
terminating impedance
S2: Anschluss COM 2
connect COM 2
S3: permanent
S4: Netzwächter aktiv
mains monitoring active

16 1 2

L/+

4 5 6

N/-

3

L/+

TSC
Code

NOT-AUS
BAS

53

7
(13)
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Das Abschalten der allgemeinen Stromversorgung
bedeutet keine Sicherheit für Wartungszwecke!
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Moduły obwodów prądowych
MAINS CIRCUIT MODULES

Moduł obwodów prądowych DCM jest podzespołem elektronicznym w przyjaznym w obsłudze 19-calowym stelażu modułowym służącym
do zasilania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych w obwodach oświetlenia awaryjnego.
Każdy z modułów wyposażony jest w dwa
obwody łącznie z oddzielnym bezpiecznikiem,
przy czym każdy obwód posiada własne, niezależne przełączanie.
Dla różnych mocy wyjściowych dostępne są
do wyboru poniższe moduły obwodów prądowych:

DCM32 / DCM42 / DCM-E

Bezpiecznik

Maksymalne
obciążenie

Type

Fusing

maximum
Load

DCM12E

2x F5A

2x 250 VA

DCM12E

2x F5A

2x 250 VA

DCM 32

2x F5A

2x 650 VA

DCM 32

2x F5A

2x 650 VA

DCM 42

2x F6,3A

2x 860 VA

DCM 42

2x F6,3A

2x 860 VA

DCM 62

2x FF10A

2x 1300 VA

DCM 62

2x FF10A

2x 1300 VA

Tryb mieszany oświetlenia ciągłego, oświetlenia w gotowości i przełączanego oświetlenia
ciągłego umożliwia znaczne zmniejszenie
liczby obwodów odbiorczych.
Moduł obwodów prądowych monitoruje podłączone oprawy lub obwód pod kątem: Błędów
opraw, błędów prądu, zwarcia doziemnego
w obwodzie, przeciążenia w obwodzie (przy
Pout >10% Pnom.), uszkodzenia bezpiecznika
wyjściowego. Po naciśnięciu przycisku INFO
można sprawdzić status modułu na wyświetlaczu jednostki centralnej.
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For diﬀerent output powers the following
circuit modules are available:

Typ

Każdy moduł jest w stanie realizować indywidualne monitorowanie maksymalnie 20 opraw
i/lub samokalibrujące monitorowanie obwodów prądowych.

DCM62

The mains circuit module DCM is an electronic
module in service-friendly 19“ rack technology and is used for the power supply of safety
and rescue sign luminaires in mains circuits of
security lighting. The circuit module is equipped
with two separate circuits inclusive of hedging,
each circuit has its own independent switching.

Moduły obwodów prądowych typu DCM12E
posiadają dodatkowo funkcję przełączania
pojedynczych opraw.

Each circuit module is able to monitor up to 20
lights with single luminaire monitoring and/or
can set up a self-calibrating circuit monitoring.
Through the combined operation of non-maintained light, maintained light and switched
maintained light, the number of mains circuits
needed can be reduced.
The circuit module monitors the connected
lights or the circuit on: lights error, Power failure, Ground fault in the circuit, Overload the
circuit (at Pout> 10% Pnom), Output fuse blown
and shows this by means of the integrated fault
LED. Using the INFO button a status query of
the module is shown in the display of the
central unit.
Modules of the type DCM12E feature additionally the switching of single luminaires.

Moduł łączeniowy przekaźników, moduł ładujący
RELAY CIRCUIT MODULE, CHARGER MODULE

Moduł łączeniowy przekaźników służy do
wysterowania styczników mocy, które z kolei
konieczne są do podawania napięcia do
obwodów odbiorczych systemu MDC ewent.
podrozdzielni. Daje on wiele możliwości
dopasowania wyjść z inteligencją komputera
sterującego i zewnętrznych poleceń łączeniowych do potrzeb systemu.
Moduł RSM znajduje zastosowanie głównie
w systemach MDC do wysterowania styczników mocy.
Każdy moduł RSM posiada maks. 4 bezpotencjałowe styki przekaźnikowe, przy czym
dwa styki zawsze przyporządkowywane
są do jednej grupy styczników (stycznik AC
i DC) i tym samym przewidywane są jako
grupa DL-BL (ośw. ciągłe / ośw. w gotowości).
Komputer sterujący oświetlenia awaryjnego
- poprzez detekcję modułów - automatycznie
rozpoznaje moduły RSM i może adresować
maks. 48 modułów na system. Różne czasy
zasilania i rodzaje łączenia jak i polecenia łączeniowe z zewnętrznych modułów SAM24 czy
MC-LM można programować na każdy moduł.

Moduł ładujący LDM25 jest podzespołem
elektronicznym w przyjaznym w obsłudze
19-calowym stelażu modułowym służącym do
ładowania zespołów akumulatorów w systemach Centralnej Baterii według obowiązujących norm europejskich i krajowych.
Moduł ładujący LDM25 pracuje w połączeniu
z transformatorem rozdzielającym koniecznym do galwanicznego separowania, dostosowanym do konkretnej mocy wyjściowej wg
charakterystyki IUP(TS) zgodnie z EN 50272-2.
Wszystkie moduły ładujące LDM25 posiadają
własną, sterowaną za pomocą oprogramowania regulację ładowania i tym samym funkcjonują również niezależnie od centralnej
jednostki procesora.
Dla zaoszczędzenia energii i przedłużenia
trwałości akumulatorów i modułów ładujących, pracują według krzywej temperaturowej
zadanej przez producenta akumulatorów, a
także w zależności od napięcia symetrycznego akumulatorów.
Moduł LDM25 ogranicza – w zależności od
wymagań systemowych – prąd wyjścia do
0,5A; 1,0A lub 2,5A. W celu zwiększenia prądu
ładowania po stronie wyjściowej łączy się
równolegle kilka modułów ładujących. Poza
tym można zaprogramować charakterystyki ładowania różnych akumulatorów. Do
wyboru są tutaj wstępnie zaprogramowane
charakterystyki ładowania dla typów akumulatorów NICd; OGI/OPzS/OPzV lub OGIV.
Zintegrowany, dodatkowy czujnik napięcia
akumulatorowego (BSW) dodatkowo chroni
akumulator przed przeładowaniem.

The relay circuit module is used to control contactors, which are necessary to supply power to
the final circuits of MDC Systems and for subdistribution. It oﬀers many opportunities to
adjust the outputs with the intelligence of the
control computer and external switching commands to the needs of the system.
The RSM module is mainly used in MDC systems for controlling the power contactors.
Each RSM module provides up to 4 potentialfree relay contacts, wherein always two relay
contacts are assigned to a contactor group (AC
and DC contactor) and are thus interpreted as
maintained / non-maintained group. The emergency control computer detects connected RSM
modules automatically and addresses up to
48 modules per system. Diﬀerent supply times,
switching modes and switching commands
from external SAM24 and MC-LM can be programmed for each module.

The charging module LDM25 is a module in
service-friendly 19“ rack technology and is used
for charging battery packs in safety power supply systems according to European and national standards.
The charging module LDM25 works in conjunction with an isolated transformer according to IUP (TS) which is necessary for galvanic
isolation and is adjusted to the output power.
Charging characteristic according to EN 502722. All LDM25 charging modules run a software
controlled charging process and thus operate
independently of the central processing unit .
To save energy and extend the life of the batteries and charging modules the LDM25 operates
according to a predetermined temperature
curve stated by the battery manufacturer and
which is depending on the battery voltage symmetry .
The LDM25 limits depending on the system requirements the output current to 0.5A , 1.0A or
2.5 A. To increase the output charging current
multiple charging modules are connected in
parallel.
Furthermore the charging characteristics of
various batteries can be programmed. The preprogrammed charging characteristics of the
battery types, NiCd , OGI/OpzS/OPzV or OGiV
can be choosen. An integrated, redundant battery voltage monitor (BSW ) protects the battery
from overcharging again .
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Moduł przełączający wejść i wyjść, moduł kontrolny łączników
INPUT AND OUTPUT MODULE, LIGHT SWITCH QUERY MODULE

Moduł przełączający wejść i wyjść IO dysponuje 7 wyjściami przekaźnikowymi 230V / 6A
z bezpotencjałowymi zestykami przełącznymi.
Moduł IO nr 1 jest wstępnie zaprogramowany
pod przyłączenie konwencjonalnego panelu
sygnalizacyjnego.
Poza tym moduł IO posiada 4 galwanicznie
oddzielone wejścia przełączające 24V DC –
120V DC z wybieralną biegunowością. Można
zapisywać indywidualne komunikaty tekstowe.

The switching input and output module IO
has 7 relay outputs 230V / 6A with potentialfree changeover contacts. The IO module no. 1
is programmed to connect conventional alarm
panels.
Furthermore, the IO module has 4 isolated
switching inputs 24V DC – 120V DC with selectable polarity. Individual message texts are
possible.

Przyporządkowanie wejść lub wyjść przy wysyłce / Factory default assignment of In- and Outputs
K1:
K2:
K3:
K4:
K5:
K6:
K7:

Oświetlenie awaryjne zablokowane / Emergency light blocked
Ładowarka niesprawna / Charger error
Tryb zmodyfikowanej gotowości / mod. stand-by
Urządzenie niesprawne / Device error
Głębokie rozładowanie akumulatora / Deep discharge battery
Wentylator wyłączony / Fan oﬀ
Tryb sieciowy / mains operation

E1:

Podłączenie zewnętrznych przełączników trybu pracy (BAS)

E2:
E3:
E4:

(20-21)
(22-23)
(25-26)
(28-29)
(31-32)
(34-35)
(17-18)

Connection external operating mode selector
Monitorowanie wentylatora / z możliwością dowolnego wykorzystania
Connection fan monitor / freely usable
Monitorowanie wentylatora / z możliwością dowolnego wykorzystania
Connection fan monitor / freely usable
Podłączenie zewnętrznych przycisków testujących lub
wyłączenie wyłącznika awaryjnego straży pożarnej
Connection external test switch or
shutdown for firefighter emergency switch

/
/
/
/
/
/
/

Gotowość do pracy / operative
ładowarka ok / charger okay
Praca normalna / normal operation
Urządzenie ok / device okay
Nie ma głębokiego rozładowania akumulatora / no deep discharge
Wentylator włączony / Fan on
Tryb akumulatorowy / battery operation

Napięcie włączone – oświetlenie awaryjne zablokowane; 0 woltów – gotowość do
pracy
voltage on – emergency light blocked; 0 volts – operative
Dowolnie programowalny
freely programmable
Dowolnie programowalny
freely programmable
Napięcie włączone - funkcja testująca 0 woltów – brak funkcji testującej
Napięcie włączone: Obwody prądowe włączone; 0V: Obwody prądowe wyłączone /
test zablokowany
voltage on – Test function; 0 volts– no test function
voltage on – main circuits on; 0V: main circuits oﬀ / Test blocked

Moduł kontrolny łączników SAM24 można stosować do sprawdzania przełączników
oświetlenia dla wspólnego przełączania
oświetlenia awaryjnego i ogólnego. W tym
celu urządzenie to posiada 8 (7+1) wejść przełączających, które według własnego życzenia
można połączyć z 185-255 VAC i/lub 24-255
VDC. Ponadto moduł SAM24 posiada zintegrowany, aktywowalny czujnik 3-fazowy do
monitorowania napięcia zasilania oświetlenia
ogólnego. Ewentualne przewody łączeniowe
do opraw awaryjnych nie są wymagane.

The switch query module SAM24 can be used
for the common query of light switches of general lighting and safety lighting. The module is
equipped with 8 (7+1) switching inputs which
can be connected either with 185-255 VAC and/
or 24-255 VDC.

Urządzenie posiada dwa przyłącza magistrali RS
485 do okablowania przejściowego i/lub gwiazdowego kolejnych modułów SAM lub MC-LM.
Zasilanie modułu poprowadzone tym przewodem magistrali można wzmocnić za pomocą
aktywowanej funkcji wzmacniacza na module.
Zintegrowane monitorowanie przewodu magistrali w przypadku rozpoznania stanu zwarcia
czy zerwania przewodu prowadzi do gotowości operacyjnej i natychmiastowego włączenia
wszystkich obwodów prądowych systemu.

The module has two RS 485 bus connectors for
continuity and/or star-shaped wiring for additional SAM or MC-LM modules. The supply carried over the BUS-line can be boosted on the
module using the activated repeater function.

Adresowanie odbywa się poprzez obrotowy
przełącznik kodujący. Kolorowe diody LED
wskazują stan usterki, aktywny stan łączenia
wejść oraz pracę. Dowolnie programowalne
przyporządkowanie niezależnych wejść każdego prądowego obwodu oświetlenia awaryjnego oraz oznaczenie wejść w formie tekstowej
każdego modułu magistrali przeprowadza się
w centralnej jednostce sterującej. Obudowa do
montażu na szynie nośnej DIN TS35.Wymiary:
wys.=65mm, szer.=85mm, dł.=105mm.

186

(19-20)
(23-24)
(26-27)
(29-30)
(32-33)
(35-36)
(16-17)

In addition, the SAM24 has an integrated, activatable 3-phase monitor to monitor the supply voltage of the general lighting. Additional
switching lines to the security lights are not
required.

An integrated BUS-line monitoring activates in
case of short-circuit or open-circuit detection
the immediate switching on of all the circuits
of the system.
Addressing is performed using a rotary coding
switch. The colored LED indicates general errors, switching states of the inputs and normal
operation. Freely programmable assignment of
independent inputs of each emergency lighting circuit and the designation of the inputs in
plain text per bus module are set up in the central control unit. Enclosure for DIN-rail TS35.
Dimensions: H=65mm, W=85mm, L=105mm

Pętla prądu ciągłego, moduł monitorowania sieci, panel PC
CLOSED CURRENT LOOP, LINE MONITOR, PANEL PC
Moduł CCIF (moduł interfejsu obwodu
krytycznego) łączy pętlę prądu ciągłego
z systemami zasilania awaryjnego.

The CCIF module (critical circuit interface
module) connects a closed current loop with
the safety power supply systems.

Monitory sieci trójfazowej (PC230) podłączone do pętli prądu ciągłego aktywują
oprawy oświetlenia w gotowości przy awarii
monitorowanego obwodu odbiorczego
oświetlenia ogólnego. Kosztowne, ognioodporne wykonanie pętli prądu ciągłego ze
względu na monitorowanie przez CCIF nie
jest już konieczne.

Three phase power monitoring (PC230)
connected to the closed current loop activates
the standby luminaires at failure of the mains
supply in the circuit monitored for general
lighting. An elaborate fire-resistant design of
the closed current loop is no longer necessary
due to the supervision of the CCIF.

Monitorowanie sieci trójfazowej PC230 służy głównie do monitorowania sieci AV (zasilanie napięciem oświetlenia ogólnego).

The three-phase power supply monitoring
PC230 primarily serves to monitor AV networks
(voltage supply to general lighting).

Monitorowane są maks. 3 fazy, które prowadzą
napięcie przemienne 230V na przewód zerowy.
Próg przełączania do rozpoznawania awarii zasilania lub silnych wahań zasilania wynosi 85%
napięcia nominalnego sieci (230V AC), a więc
ok. 195V AC. Do oceniania służą dwa zestyki
przełączne o maksymalnej mocy łączeniowej
2A przy 30V DC lub 230V AC. Przełączenie do
stanu pierwotnego następuje samoczynnie.
Obudowa do montażu na szynie nośnej DIN
TS35.
Wymiary: wys.=44mm, szer.=54mm, dł.=96mm.

A maximum of. 3 phases which lead an alternation voltage from 230V against the neutral
conductor are checked. The switching threshold for recognising a mains failure or a severe
mains fluctuation lies at 85% of the nominal
mains voltage (230V AC), i.e. at approx. 195V
AC. For evaluation, two changeover contacts
are used with a maximum rating of 2A at 30V
DC or 230V AC.

System Centralnej Baterii multiControl plus
można opcjonalnie wyposażyć w PanelPC.
Dzięki temu komfortowy interfejs sieciowy
może być obsługiwany bezpośrednio z urządzenia.

The central battery system multiControl plus
can be optionally equipped with a panel PC.
This allows the comfortable web interface to be
operated directly from the device.

Panel PC dostępny jest w wersji 12“ lub 15“. Wersja 12“ wykorzystuje w obudowie multiControl
dwie jednostki wysokości, wersja 15“ trzy
jednostki wysokości. Przez to zmniejsza się
łączna liczba modułów obwodów możliwych
do zainstalowania w tej samej obudowie.
Możliwość podłączenia podrozdzielni i podstacji pozostaje niezmieniona.
PanelPC posiada wyświetlacz 12 lub 15”
i pracuje w systemie Microsoft® Windows
8 / 10. Na komputerze można również zapisać plany budynków w celu wizualizacji
w interfejsie sieciowym. Korzyścią jest tutaj
znacznie większa pojemność pamięci w porównaniu z wewnętrzną pamięcią systemu
multiControl oraz szybszy dostęp do interfejsu sieciowego.

The shift-in occurs automatically. Enclosure for
DIN-rail TS35.
Dimensions: H=44mm, W=54mm, L=96mm

The panel PC is available in 12“ or 15“. The 12“
version takes two height units in the cabinet of
the multiControl, the 15“ version takes three
height units. This reduces the total number of
installable circuit modules in the same cabinet.
The ability to connect sub-distributions and
sub-stations will remain untouched.
The panel PC has a 12“ or 15“ multi-touch display and runs Microsoft® Windows 8 / 10. It
is possible to store building plans for visualization in the web interface on the computer.
The advantage here is the much higher storage
capacity compared to the internal memory of
the multiControl and the faster access to the
Web-Interface.
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Zdalny panel kontrolny
CONTROL PANEL
MCT15(S/U/US)N
jest
wyświetlaczem
zdalnym, który stanowi odzwierciedlenie
systemu Centralnej Baterii i wyświetlanie
najważniejszych funkcji systemu również
w przypadku awarii w sieci. Zdalny panel
kontrolny może być dostarczany opcjonalnie
z przyciskiem lub przełącznikiem kluczykowym jako przełącznik trybu pracy.
Za pomocą tego przycisku / przełącznika kluczykowego możliwe jest zablokowanie pracy
opraw oświetlenia awaryjnego w okresach
przestoju w zakładzie. Poza tym przełącznik
kluczykowy dodatkowo uniemożliwia obsługę zdalnego panela kontrolnego przez osoby
niepowołane. Zablokowanie trybu awaryjnego nie wpływa na ładowanie konserwacyjne
akumulatorów w trybie sieciowym.
Trzywierszowy wyświetlacz z 16 znakami
w każdym wierszu podaje komunikaty tekstowe z zakresu następujących informacji o
stanie systemu oświetlenia awaryjnego:
• napięcie akumulatora
• napięcie sieci
• temperatura otoczenia akumulatorów
• błędy systemowe i wiele więcej.
Zintegrowane monitorowanie przewodu
magistrali w przypadku rozpoznania stanu
zwarcia czy zerwania przewodu prowadzi do
gotowości operacyjnej i natychmiastowego
włączenia wszystkich obwodów prądowych
systemu.
Trzy kolejne wyświetlacze LED podają komunikaty o:
• gotowości systemu do pracy
• trybie akumulatorowym/sieciowym
• błędach systemowych
W przypadku błędu rozlega się sygnał akustyczny.

The MCT15(S)N is a remote display, which ensures the notifications of the safety power supply system to be shown even in case of a mains
failure by a power supply. This remote panel is
optionally available with a button or key switch
as operating mode selector.
With the help of this button/key switch blocking
of the emergency operation is possible during
oﬀ-season periods or holidays. With the key
switch unauthorized use of the remote display
is also prevented. The blocking of the emergency operation does not aﬀect the batteries in
charge conservation in mains operation.
The 3-line display with 16 characters per line
states information in plain text about the following status information of the safety light
system :
• Battery voltage
• mains voltage
• Battery ambient temperature
• System error
An integrated bus-line monitoring activates in
case of short-circuit or open-circuit detection
the immediate activation of all the circuits of
the system.
Three additional LED indicators provide visual
information on:
• System ready
• Battery-/mains
• System error
An acoustic signal is given in case of failures.

MCT-15

MCT-15SU
MCT-15S

MCT-15U / MCT-15SU

Zaciski przyłączeniowe - montaż /
Terminals

0,4 - 0,8mm² sztywne lub elastyczne 0,4 - 0,8mm² sztywne lub elastyczne 0,4 - 0,8mm² sztywne lub elastyczne

Zalecany kabel przyłączeniowy /
recommended connecting cable

J-Y(St)Y 02 x 2 x 0,8mm²,
kabel do transmisji danych,
ekranowany

J-Y(St)Y 02 x 2 x 0,8mm²,
kabel do transmisji danych,
ekranowany

J-Y(St)Y 02 x 2 x 0,8mm²,
kabel do transmisji danych,
ekranowany

Montaż / Mounting

Ściana / wall

Ściana / wall

Wejście kablowe /
Cable feed

od góry / z tyłu / z boku
top / back / side
117 x 117 x 26
(wys. x szer. x gł.)

od góry / z tyłu / z boku
top / back / side
117 x 117 x 26
(wys. x szer. x gł.)

zbliżony do RAL 9010 (czysta biel)
similar to RAL 9010

zbliżony do RAL 9010 (czysta biel)
similar to RAL 9010

Wpuszczana w ścianie
recessed wall
z tyłu
back
Wycięcie otworu 120x120mm
Cutout 120x120mm
Przysłona 140x140mm
zbliżony do RAL 9010 (czysta biel)
Cover 140x140mm
similar to RAL 9010

Wymiary / Dimensions
w mm
Kolor obudowy / case colour
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Moduł GSM, moduł WLAN
GSM MODULE, WLAN MODULE

Moduł GSM-Modul umożliwia dostęp do
sieci systemu multiControl plus poprzez telefonię komórkową i stanowi podstawę pod
zdalny dostęp do systemów multiControl
plus. Moduł wymaga karty SIM z taryfą
transmisji danych od dostawcy telefonii
komórkowej (nieobjęte zakresem dostawy).
Przez zastosowanie modułu GSM nie ma już
konieczności włączania systemu multiControl plus do sieci budynku, by przeprowadzić
zdalne serwisowanie.
Typowymi zastosowaniami są:
• wspomaganie uruchomienia
• zdalne monitorowanie poprzez wiadomości
e-mail
• zdalne serwisowanie
System wyposażony w moduł WLAN oferuje
punkt dostępu Hotspot WLAN. Tym samym
umożliwia proste połączenie z Systemem
Centralnej Baterii bez dodatkowego instalowania przewodów. Idealny do wewnętrznego
zdalnego dostępu do wizualizacji czy konserwacji. W kilku prostych krokach, korzystając
ze smartfona, tabletu czy komputera, można
połączyć się z interfejsem sieciowym (serwerem sieciowym) systemu.
Dane techniczne:
• prędkość WLAN do 150 Mbit/s
• Wspólne korzystanie z połączenia 3G,
kompatybilne z ponad 120 modemami
UMTS/HSPA/EVDO-3G USB
• Tryby pracy: Router 3G/4G, router podróżny
(punkt dostępu), klient WISP

The GSM module provides access to the
network of the multiControl plus via mobile
network and provides the basis for remote
access to multiControl plus systems. The
module requires a SIM card with a data plan
from a wireless provider (not included). By
using the GSM module, it is no longer necessary
to integrate the multiControl plus system into
the network of the building in order to perform
remote maintenance.
Typical applications are:
• Support commissioning
• Remote monitoring via e-mail
• Remote maintenance

The WLAN module provides a WiFi-Hotspot
for your power supply system. A connection to
your central battery system is possible without
additional wires. Perfect for the internal remote
access for visualisation or maintenance. You
can access the device in a few steps from any
PC, Tablet or Smartphone.
Technical data:
• WiFi speed up to 150 MBit/s
• Shared use of a 3G connection compatible to
over 120 UMTS/HSPA/EVDO-3G-USB modems
• operation modes: 3G/4G-Router, TravelRouter (Accesspoint) WISP-Client
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Moduł monitorowania sieci, dostęp do systemu zarządzania budynkiem
LINE MONITOR, BUILDING CONTROL ENGINEERING ACCESS
MC-LM (monitor linii multiControl plus)
służy do monitorowania sieci AV (zasilanie
napięciem oświetlenia ogólnego).

The MC-LM (multiControl plus - Line Monitor) serves to monitor AV networks (voltage
supply to general lighting).

Monitory linii MC są czujnikami sieciowymi
do podłączania do systemów serii multiControl plus. MC-LM umożliwiają monitorowanie
trzech faz, np. dystrybucji ogólnej sieci. Próg
przełączania do rozpoznawania awarii zasilania lub silnych wahań zasilania leży w granicach 60% do 85% napięcia nominalnego
sieci (230V AC), a więc ok. 195V AC.

The MC line monitors are line monitors for
connection to systems of the multiControl plus
series.

Monitor MC-LM połączony jest z systemem
monitorowanym przewodem magistrali
BUS. Dzięki temu można zrezygnować z zakładania kabli ognioodpornych.
Wymiary: wys.=54mm, szer.=54mm, dł.=96mm.

Przemysłowy przełącznik Ethernet jest
urządzeniem o 5 do 8 portach 10/100 Base-TX, z funkcją autonegocjacji i autodetekcji
MDI/MDI-X na wszystkich portach do pracy
w sieci systemów zasilania oraz do podłączenia do systemu zarządzania budynkiem.
Dzięki zasilaniu przez System Centralnej Baterii możliwa jest komunikacja między systemami, stanowiskiem centralnym czy zdalnym serwisowaniem również w przypadku
awarii sieci.

Interfejs systemu XML, wersja 2. Opcja ta
zintegrowana jest ze wszystkimi systemami
oznaczonymi dodatkiem plus. Dostarcza ona
informacji o danych systemu, stanie systemu (aktualny tryb pracy, pamięć błędów),
o zasilaniu sieci (stan i wartości napięcia),
o akumulatorze (pojemność, wartości napięcia, prąd ładowania/rozładowania, temperatura) oraz zestawienie wadliwych obwodów
i opraw ostatniego testu (lista błędów). Można aktywować ją kodem aktywacji.
Interfejs ten umożliwia podłączenie do wizualizacji RPVS04 lub do innego oprogramowania GLT(systemu zarządzania budynkiem).
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With the MC-LM it is possible to monitor three
phases, e.g. a general mains distribution. The
switching threshold for recognising a mains
failure or a severe mains fluctuation is between
60% and 85% of the nominal mains voltage
(230V AC), i.e. at approx. 195V AC.
The MC-LM is connected to the system with a
monitored BUS line. This makes the installation
of fire-resistant cables obsolete.
Dimensions: H=54mm, W=54mm, L=96mm.

The industrial ethernet switch is a 5 or 8
port switch with each port featuring Autonegotiation and auto MDI/MDI-X detection for
networking of several power supply devices or
connecting a device to the building control. Existing 10Mbps networks can now be upgraded
eﬀortlessly to higher speed 100Mbps Fast
ETHERNET networks.
By supply of the switch from the central battery system the communication between the
system, a central point or remote maintenance
is possible even in case of power failure.

XML system-interface version 2: This option is
included in all systems marked with the „plus“ in
their name, and provides information about the
system data, the system status (current mode,
error memory), the power supply (condition and
voltage values), the battery (capacity, voltage
values, charge / discharge current, temperature), and a summary of the faulty circuits and
luminaires of the last test (error list). It can be
enabled by activation code.
This interface allows the connection to RPVS04
visualization or another building control software.

W celu podłączenia do systemu zarządzania
budynkiem brama sieciowa multiControl
GLT Gateway obsługuje protokoły Modbus
lub BACnet.
Dostęp systemu zarządzania budynkiem
(GLT) do danych systemu następuje poprzez Modbus/TCP lub OPC (KNX na zamówienie).
Wszystkie typowe funkcje BACnet, jak profil
BBC dla znormalizowanych sterowników budynku BACnet, są wspomagane.
W zależności od żądanej głębokości, informacje można programować z poziomu multiControl aż do poziomu opraw. Odczytywane są np. błędy opraw dla każdej oprawy,
błędy obwodów prądowych dla każdego obwodu (izolacja, zabezpieczenie, monitorowanie prądu), stan systemu (przełącznik BAS,
usterka zbiorcza itd.), komunikaty o błędach
stacji (pamięć błędów), wartości pomiarowe
(sieć, akumulator itd.).
W przypadku połączenia większej liczby
systemów w sieć możliwe jest również wyposażenie tylko nadrzędnego systemu
w kompletny GLT Gateway oraz równoległe
sprawdzenie podstacji o ograniczonym zakresie informacji.

For connecting to building control systems
multiControl GLT Gateway supports the
Modbus or BACnet protocol.
The access of the GLT to the system data is
performed via Modbus/TCP or OPC (KNX
on request). All typical BACnet features like
BBC-profile for standard BACnet-buildingcontroller are supported.
Depending on the desired depth the information
can be programmed from the multiControl up
to single luminaire level. Light errors for each
light, circuit errors for each circuit (insulation,
fuse, current monitoring), condition of the
system (BAS, collective malfunction, etc.),
error messages of the station (error memory),
measurement values (mains, battery, etc.) are
read oﬀ.
When networking several devices it is possible
to equip the master system with a full GLT
Gateway only and query the substations with
limited information only.
Custom made programmings are possible on
request.

Specyficzne programowanie pod wymagania klienta możliwe jest po konsultacji.

Ethernet
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Moduły do opraw oświetlenia podstawowego
LUMINAIRE MODULES

Moduł przełączający UW220 lub UW500 służy do pracy z inwerterem (EVG z 1 zasilaniem
AC/DC) w Systemach Centralnych Baterii poprzez 2 przewody doprowadzające.
Maks. moc przełączania 250 lub 500VA. Napięcie przemienne można przełączać poprzez przełącznik oświetlenia pomieszczeń
oraz napięcie AC/DC poprzez System Centralnej Baterii. Opóźnione czasowo wejście
awaryjne z uprzednim odłączaniem wejścia
sieciowego.

Power down switch UW220 or UW500 for the
operation with inverter devices (electronic ballast with 1 feeding AC/DC) at central power supply systems about 2 incoming wires. Max. switchover performance 250 or 500VA. Alternation
voltage can be switched about the light switch
of the room light as well as the AC/DC-voltage about the central supply power system.
Time-delayed emergency entry with previous
disconnection of the main input.
54

Awaryjne

Odbiornik
maks.
250VA

55
59

40
Nadaje się do zastosowania
w systemach wg VDE 0108
oraz ÖVE

30

Sieć
230V
50Hz

90

Sieć
230V 50 Hz

55

Nadaje się do
zastosowania w systemach
Tryb awaryjny wg VDE 0108 oraz ÖVE

107

59

40

UW220

UW500

Przyłącze UW / Connection UW

EVG
AC/DC systemu centralnego nadrzędne

Wejście
awaryjne
CBS Input
220V AC/DC

Odbiornik
Load
maks. 250VA

Do zastosowania wg VDE 0108

UW220
Oświetlenie ogólne
Sieć / Mains
230V 50Hz

230V AC
Przełącznik oświetlenia

Moduł monitorowania opraw DCBLU05
przewidziany jest do stosowania w systemach oświetlenia awaryjnego serii multiControl plus.
Moduł monitorujący DCBLU05 może być stosowany do realizowania kontroli poszczególnych opraw w systemach oświetlenia awaryjnego w wyżej wymienionych typach.
Moduł DCBLU05 jest w stanie monitorować
kompatybilne z napięciem stałym stateczniki
czy lampy o mocy 3 – 200VA.
W zależności od rodzaju załączenia obwodu prądowego stosować można moduł
DCBLU05 w trybie ciągłym lub w gotowości.
Wymiary: wys.=20mm, szer.=30mm, dł.=79mm.
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The luminaire monitor unit DCBLU05 is intended for application with the emergency
lighting systems of multiControl plus series.
The monitoring unit DCBLU05 can be used for
application of single light queries for emergency lighting systems of the types listed above.
The DCBLU05 is able to monitor DC-compatible
ballasts or lamps with output powers ranging
from 3 – 200VA.
Depending on the switching mode of the circuit
the DCBLU05 may be used in maintained or
non-maintained mode.
Dimensions: H=20mm, W=30mm, L=79mm.

Moduły do opraw oświetlenia podstawowego
LUMINAIRE MODULES

Moduł MU05 jest modułem adresowalnym
do zabudowania w oprawie oświetlenia podstawowego adaptując ją do roli oprawy awaryjnej. Moduł ten oferuje wszystkie rodzaje
załączenia i może wykonywać monitorowanie
poszczególnych opraw; odbywa się to dodatkowego przewodu. MU05 charakteryzuje się:
• kompaktową obudową,
• współpracą z urządzeniami o mocy 4 do
200 VA,
• zaciskami przyłączeniowymi 2,5 mm2 z
okablowaniem przejściowym
• lokalne monitorowanie zasilania
• wyłączaniem zewnętrznego napięcia
ściemniania S S‘
Moduł pozwala na pracę podłączonych
opraw w trybie gotowości w obwodzie prądowym oświetlenia ciągłego: w przypadku
awarii oświetlenia oprawy automatycznie
uaktywniają się. MU05 jest przeznaczony do
stosowania w systemach serii multiControl
plus.

The MU05 module is a addressable controller
for use in a safety luminaire. This controller
oﬀers all switching modes and can operate a
single luminaire survey. Consumers can be
monitored without an auxiliary line. The general advantages are:
• compact design
• consumers load 4 up to 200 VA
• 2,5mm2 connectors with bypass connection
• local power supply monitoring
• S S‘ disable external dimming voltage
The power supply monitor allows connected
luminaires being operated in maintained and
non-maintained mode. In case of a general
mains failure all luminaires are switched on.
The MU05 is designed to work with power supply systems of the multiControl plus series.
Dimensions: H=22mm, W=29mm, L=142mm.

Wymiary: wys.=22mm, szer.=29mm, dł.=142mm.

W obudowie UH1 można zainstalować
zacisk sieciowy do podłączenia przewodów
o przekroju 2,5 mm2. Uchwyty kablowe
odciążające znajdują się po obu stronach
obudowy.
Do zabudowy w betonie polecamy puszki
HaloX-0 + HaloX-40 firmy Kaiser.

The UH1 can easily be installed through a
standard ceiling cut with 74mm in a cavity ceiling. The installation depth required minimum
amounts to only 100mm, because the rear part
of the housing can be bent up to an angle of
45°.
UH1 allows a terminal for connection of 2.5
mm2 wires to install. Strain reliefs are provided
on both ends of the housing.
For concrete installation, we recommend
the recessed boxes HaloX-0 + HaloX-40 from
Kaiser.

Obudowa MU05 wykonana jest z tworzywa sztucznego i mieści moduły monitorowania opraw MU05. Obudowa po stopień
ochrony IP65 i obok modułu opraw zawiera
również potrzebny zacisk przyłączeniowy.

The MU05-Box is a plastic housing that holds
the luminaire monitoring module MU05. The
housing is designed in IP65 and holds the
necessary terminal connectors in addition to
the luminaire module.

Tym samym możliwe jest zastosowanie modułu monitorowania opraw MU05 również
w trudnych warunkach środowiskowych.

Thus, a use of the luminaire monitoring device
MU05 in humid mounting situations is possible.

Wymiary: 176 x 130 x 76mm

Dimensions: 176 x 130 x 76mm

38

Obudowa UH1 daje się łatwo zainstalować
we wnęce sufitowej przez standardowe
wycięcie w suficie 74 mm. Minimalna
wymagana głębokość instalacji wynosi przy
tym tylko 100 mm, ponieważ tylną część
obudowy można odgiąć pod kątem 45°.

The housing UH1 is a universal plastic housing for accommodating the luminaire modules
LPU, MLED, MU05 and NT24.

250

55

Obudowa montażowa UH1 jest uniwersalną
obudową z tworzywa sztucznego mieszczącą moduły opraw LPU, MLED, MU05
oraz NT24.
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Moduły do opraw oświetlenia podstawowego
LUMINAIRE MODULES

Moduł
MLED500
to
elektroniczny
zasilacz impulsowy do pracy z oprawami LED
ze zintegrowanym systemem monitorowania
pojedynczych opraw, sterownikiem opraw,
monitorowaniem sieci, funkcją ściemniania
i pulsowania. Możliwe są wszystkie rodzaje
załączenia. Czujnik sieci pozwala na pracę
podłączonych opraw w trybie gotowości
w obwodzie prądowym oświetlenia ciągłego:
w przypadku awarii oświetlenia ogólnego
automatycznie uaktywniają się.
Jako odbiorniki mogą być stosowane lampy
LED o maks. mocy 8 W. Moduł MLED500
posiada dodatkowo możliwość ściemniania
lamp w trybie sieciowym do 30% lub 50% (tryb
kinowy), a w trybie awaryjnym - realizowania
funkcji pulsowania ze zwiększonym efektem
sygnalizacyjnym (np. w garażach podziemnych).
Moduł MLED500 przewidziany jest do
stosowania
w
systemach
oświetlenia
awaryjnego serii multiControl plus.
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The MLED500 is an electronic switching
power supply with integrated individual light
monitoring, light management function, mains
monitoring, dimmer and flashing functions. All
switching modes are possible. The mains monitor
allows the operation of connected luminaires in
non-maintained mode in a maintaind circuit. In
case of a mains failure all lights are switched
on automatically. LED Illuminants with a max.
output of 8W can be used as consumers.
The MLED500 is also capable of dimming the
lights to 30% or 50% (cinema mode) in mains
operation and to execute a flashing function
in emergency operation (e.g. underground car
park).
The MLED500 is suitable for use with emergency
lighting systems of the multiControl plus series.

SZAFY CENTRALNEJ BATERII
BATTERY CABINETS

2ĞZLHWOHQLHDZDU\MQH
2ĞZLHWOHQLHDZDU\MQH
2ĞZLHWOHQLHDZDU\MQH

Obudowa /
cabinet
Typ obudowy /
Type

BATT90

BATT60

BATT11

BATT18

BATT20

Obudowa ścienna lub
stojąca, mocowanie
drzwi z lewej/
wall mounted or stand
cabinet, door stop left

Obudowa ścienna lub
stojąca, mocowanie
drzwi z lewej/
wall mounted or stand
cabinet, door stop left

Obudowa ścienna lub
stojąca, mocowanie
drzwi z lewej,
z cokołem 50 mm

Obudowa stojąca,
mocowanie drzwi
z lewej /
stand cabinet,
door stop left

Obudowa stojąca,
mocowanie drzwi
z lewej, z cokołem
50 mm

wall mounted or stand
cabinet, door stop left
incl. 50mm socket

stand cabinet, door
stop left incl. 50mm
socket

Obudowa
z blachy stalowej
steel sheet housing

RAL 7035, IP20

RAL 7035, IP20

RAL 7035, IP20

RAL 7035, IP20

RAL 7035, IP20

Wymiary w mm /
Dimensions in mm

900 x 600 x 450

900 x 600 x 600

1100 x 600 x 450

1800 x 600 x 450

1850 x 800 x 600

Wejście kablowe /
cable input

Wejście od góry /
Top insertion

Wejście od góry /
Top insertion

Wejście od góry /
Top insertion

Wejście od góry /
Top insertion

Wejście od góry /
Top insertion

Numer
zamówienia
Oder number

BATT90

BATT60

BATT11

BATT18

BATT20

Mocowanie drzwi
z prawej
Cokół 100mm
Cokół 200mm

Mocowanie drzwi
z prawej
Cokół 100mm
Cokół 200mm

–

Mocowanie drzwi
z prawej
Cokół 100mm
Cokół 200mm

–

Door stop right
Socket 100mm
Socket 200mm

Door stop right
Socket 100mm
Socket 200mm

Opcjonalnie:

Door stop right
Socket 100mm
Socket 200mm

Zintegrowane szczeliny wentylacyjne zaprojektowane są na maksymalną możliwą pojemność akumulatorów.
The integrated ventilation slots are designed for the maximum possible battery capacity.
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Akumulatory – OGiV LP
THE BATTERIES – OGIV LP
W przypadku wystąpienia awarii
zasilanie opraw ewakuacyjnych
i awaryjnych realizowane jest
we wszystkich systemach CB
przez bezobsługowe akumulatory ołowiowe serii OGiV. Są one
zgodne z EN 50272-2 oraz EN
50171.
Okres użytkowania tych akumulatorów pod względem konstrukcyjnym wynosi 12 lat w temperaturze
otoczenia 20°C.

In case of emergency the safety and
rescue sign luminaires are powered
by maintenance free acid batteries
of type OGiV in all emergency light
systems. These are designed according to EN 50272-2 and EN 50171.
The designed lifetime of these batteries is in 20° C ambient temperature
12 years.

Zestawienie mocy akumulatorów OGiV (dla jednego zestawu 18 akumulatorów / Output for OGiV batteries (calculated with a set of 18 batteries
Typ

OGiV
1236
LP

OGiV
1252
LP

OGiV
1270
LP

OGiV
1290
LP

OGiV
12120
LP

OGiV
12170
LP

OGiV
12260
LP

OGiV
12280
L

OGiV
12330
LP

OGiV
12400
LP

OGiV
12450
LP

OGiV
12550
LP

Pojemność akumulatora w Ah
Battery capacity Ah

3,6

5

7

9

12

17

26

28

33

40

45

55

Moc maks. 1h w W*
Output max. 1h in W*

468
(374)

864
(691)

893
(715)

1 134 (907)

1 674
(1 339)

2 430
(1 944)

3 240
(2 592)

3 146
(2 514)

4 136
(3 309)

5 044
(4 035)

5 648
(4 519)

7 353
(5 883)

Moc maks. 3h w W*
Output max. 3h in W*

198
(158)

346
(276)

355
(284)

501
(401)

674
(539)

944
(755)

1 501
(1 201)

1 544
(1 236)

1 642
(1 313)

2 117
(1 693)

2 376
(1 901)

3 256
(2 604)

Moc maks. 8h w W*
Output max. 8h in W*

88
(70)

130
(104)

164 (131)

205
(164)

287
(230)

423
(339)

653
(523)

711
(569)

783
(626)

872
(697)

1 051
(841)

1 580
(1 264)

Liczba wymaganych obudów dla jednego zestawu (18 sztuk) akumulatorów danej pojemności
Number of cabinets needed for a set (18 pcs) of batteries of the entire capacity
Obudowa MC kombi 1000mm
MC-Cabinet 1000mm

1

1

1

1

1

1

–

–

–

–

–

–

Obudowa MC kombi 1500mm
MC-Cabinet 1500mm

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

–

Obudowa akumulatora BATT90
Battery cabinet BATT90
1
900 x 600 x 450mm

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Obudowa akumulatora BATT60
Battery cabinet BATT60
1
900 x 600 x 600mm

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Obudowa akumulatora BATT11
Battery cabinet BATT11
1
1100 x 600 x 450mm

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Obudowa akumulatora BATT18
Battery cabinet BATT18
1
1800 x 600 x 450mm

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Obudowa akumulatora BATT20
Battery cabinet BATT20
1
1850 x 800 x 600mm

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Wymagana cyrkulacja powietrza na zestaw akumulatorów OGiV (obliczona dla przyspieszonego ładowania akumulatorów) /
Required air circulation per battery set (calculated for power charging of the batteries)
Przepływ powietrza przy
technicznej wentylacji co
najmniej /
Air stream with technical
ventilation at least (m3/h)

0,2

0,3

0,4

0,4

0,6

0,8

1,2

1,3

1,5

1,8

2,0

2,4

Przekrój wentylacyjny przy
naturalnej wentylacji /
Profile of the air inlet pipe
with natural ventilation (cm2)

5,6

8,4

11,2

11,2

16,8

22,4

33,6

36,4

42

50,4

56

67,2
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* Dane dotyczące mocy z 25% rezerwą na starzenie w nawiasach / Performance ratings with 25% aging Reserve in parantheses

OGiV
12600
LP

OGiV
12650
LP

OGiV
12750
LP

OGiV
12800
LW

OGiV
12800
LPL

OGiV
12900
LP

OGiV
121000
LP

OGiV
121200
LPS

OGiV
121200
LP

OGiV
121340
LP

OGiV
121500
LP

OGiV
122000
LPE

OGiV
122000
LP

OGiV
122600
L

60

65

75

80

80

90

100

120

120

134

150

200

200

260

7 420
(5 936)

7 852
(6 281)

9 094
(7 275)

9 288
(7 430)

9 558
(7 646)

10 260
(8 208)

12 744
(10 195)

14 364
(11 491)

15 660
(12 528)

16 200
(12 960)

18 360
(14 688)

24 624
(19 699)

26 892
(21 514)

29 016
(23 213)

3 262
(2 609)

3 359
(2 687)

4 104
(3 283)

4 104
(3 283)

4 212
(3 370)

4 666
(3 732)

5 238
(4 190)

5 746
(4 596)

6 318
(5 054)

7 366
(5 892)

7 700
(6 160)

9 979
(7 983)

11 988
(9 590)

12 834
(10 267)

1 440
(1 152)

1 540
(1 232)

1 814
(1 452)

1 998
(1 598)

1 912
(1 529)

2 128
(1 702)

2 462
(1 970)

2 700
(2 160)

2 808
(2 246)

3 175
(2 540)

3 532
(2 825)

4 752
(3 802)

5 400
(4 320)

6 228
(4 982)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

1

–

–

–

–

–

3

3

3

–

–

–

1

–

1

1

–

–

–

–

2

–

–

–

3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3

3

3

–

–

–

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2,6

2,9

3,3

3,5

3,5

3,9

4,4

5,2

5,2

5,8

6,5

8,7

8,7

11,3

72,8

81,2

92,4

98

98

109,2

123,2

145,6

145,6

162,4

182

243,6

243,6

316,4
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OGiV LP – dane i specyfikacje
OGIV LP – TECHNICAL SPECIFICATIONS

Seria OGiV Long-Life (projektowana żywotność do 12) /
OGiV Longlife Series (Designlife up to 12 years and more)
Typ RPower

Napięcie
Voltage

Pojemność
Capacity

V

Ah

dł.

szer.

wys.*

kg

Styk/
Terminal

OGIV1252LP

12

5,2

90

70

107

1,95

6,3mm

2,5 mm²

OGIV1270LP

12

6,9

151

65

100

2,37

6,3mm

2,5 mm²

OGIV1290LP

12

8,8

151

65

100

2,78

6,3mm

2,5 mm²

OGIV12120LP

12

11,8

151

98

101

3,67

6,3mm

2,5 mm²

OGIV12170LP

12

16,8

181

77

167

5,5

M5

6 mm²

OGIV12260LP

12

25,6

166

175

125

9,2

M5

6 mm²

OGIV12280L

12

29,7

165

125

175

9,1

M5

6 mm²

OGIV12330LP

12

33,6

195

130

168

11

M6

16 mm²

OGIV12400LP

12

42,2

197

165

170

13,8

M6

16 mm²

OGIV12450LP

12

47,2

197

165

170

14,6

M6

16 mm²

OGIV12550LP

12

61,0

229

138

213

17,2

M6

16 mm²

OGIV12600LP

12

62,0

258

166

215

20,7

M6

16 mm²

OGIV12650LP

12

67,2

350

167

179

22,4

M6

16 mm²

OGIV12750LP

12

81,0

258

166

215

22,5

M6

16 mm²

OGIV12800LW

12

84,0

260

168

214

22,4

M6

16 mm²

OGIV12800LPL

12

84,0

350

167

179

22,5

M6

16 mm²

OGIV12900LP

12

93,4

306

169

216

26,5

M6

16 mm²

OGIV121000LP

12

106,0

330

171

222

32

M8

25 mm²

OGIV121200LPS

12

124,9

330

171

222

32,5

M8

25 mm²

OGIV121200LP

12

127,2

410

176

224

36

M8

25 mm²

OGIV121340LP

12

140,8

341

173

287

39,5

M8

25 mm²

OGIV121500LP

12

157,6

482

170

240

44,8

M8

25 mm²

OGIV122000LP

12

208,8

522

238

223

67,5

M8

25 mm²

OGIV122000LPE

12

208,2

522

238

223

59,1

M8

25 mm²

OGIV122600L

12

262,0

521

269

223

71

M8

25 mm²

198

Wymiary
(*= z biegunami)
Dimensions (incl. Poles)

Ciężar
Weight

Biegun

Łącznik
Connector
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Akumulatory – OGiV FT
THE BATTERIES – OGIV FT
W przypadku wystąpienia awarii
zasilanie opraw ewakuacyjnych
i awaryjnych realizowane jest
we wszystkich systemach CBS
przez bezobsługowe akumulatory
ołowiowe serii OGiV. Akumulatory
z terminalem frontowym (FT) mają
tę zaletę, że – przy umieszczeniu
w odpowiedniej obudowie – istnieje
do nich dostęp od przodu. Upraszcza to znacznie instalację i konserwację.
Okres użytkowania tych akumulatorów pod względem konstrukcyjnym wynosi 12 lat w temperaturze
otoczenia 20°C.

In case of emergency the safety and
rescue sign luminaires are powered
by maintenance free acid batteries
of type OGiV in all emergency light
systems. Front terminal (FT) batteries have the advantage that they
are - installed in a suitable cabinet - are accessible from the front.
This simplifies the installation and
service considerably.
The designed lifetime of these batteries is in 20° C ambient temperature
12 years.

Zestawienie mocy akumulatorów OGiV (dla jednego zestawu 18 akumulatorów /
Output for OGiV batteries (calculated with a set of 18 batteries
Typ

OGiV
12550
FT

OGiV
12800
FT

OGiV
121000 FTP

OGiV
121500 FTP

Pojemność akumulatora w Ah
Battery capacity Ah

55

80

100

150

Moc maks. 1h w W*
Output max. 1h in W*

7 182
(5 746)

9 688
(7 750)

13 284
(10 627)

18 144
(14 515)

Moc maks. 3h w W*
Output max. 3h in W*

3 056
(2 445)

4 093
(3 275)

5 929
(4 743)

8 770
(7 016)

Moc maks. 8h w W*
Output max. 8h in W*

1 436
(1 149)

1 955
(1 564)

2 525
(2 020)

3 607
(2 886)

Liczba wymaganych obudów dla jednego zestawu (18 sztuk) akumulatorów danej pojemności
Number of cabinets needed for a set (18 pcs) of batteries of the entire capacity
Urządzenie typu kombi MCX
Combi cabinet MCX
1
1850 x 800 x 600mm
Obudowa akumulatora BATT18
Battery cabinet BATT18
1
1800 x 600 x 450mm
Obudowa akumulatora BATT20
Battery cabinet BATT20
1
1850 x 800 x 600mm

1

1

1

–

–

–

1

1

1

Wymagana cyrkulacja powietrza na zestaw akumulatorów OGiV (obliczona dla przyspieszonego ładowania akumulatorów) /
Required air circulation per battery set (calculated for power charging of the batteries)

Przepływ powietrza co
najmniej /
Air stream at least (m3/h)
Przekrój otworu wlotowego
powietrza /
Profile of the air inlet pipe
(cm2)

2,4

3,5

4,4

6,5

67,2

98,0

123,2

182,0

* Dane dotyczące mocy z 25% rezerwą na starzenie w nawiasach / Performance ratings with 25% aging Reserve in parantheses
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OGiV FT – dane i specyfikacje
OGIV FT - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Seria OGiV Front-Terminal (projektowana żywotność do 12 lat i więcej) /
OGiV Front-Terminal-Series (Designlife up to 12 years and more)
Typ RPower

Napięcie
Voltage

Pojemność
Capacity

V

Ah

dł.

szer.

wys.*

kg

Styk/
Terminal

OGIV12550FT

12

58,2

277

106

222

17,3

M6

E

OGIV12800FT

12

79,4

564

114

187

26

M6

E

OGIV121000FTP

12

105

508

110

231

32,5

M8

E

OGIV121500FTP

12

157

548

105

316

45,5

M8

E

A

B

Wymiary
(*= z biegunami)
Dimensions (incl. Poles)

C

D

Ciężar
Weight

Biegun

E

Pozycja

F
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Akumulatory – OGiV HP
THE BATTERIES – OGIV HP

• świetne własności przy dużych prądach
• trudnozapalny według UL94-V0
• zmniejszony opór wewnętrzny oraz nadwymiarowe wewnętrzne
zestyki ogniw
• długi czas użytkowania w trybie czuwania
• obudowa z tworzywa sztucznego ABS odporna na uderzenia
i rozbicie
• elektrolit związany w matach z włókna szklanego (AGM = Absorbent
Glass Mat Technology)
• bezobsługowa praca w dowolnym położeniu, z wyjątkiem położenia
do góry dnem

• Excellent high current discharge performance
• Flame retardant according to UL94-V0
• Reduced internal resistance and oversized inner cell connectors
• long service life in stand-by operation
• Impact- and break-proof plastic case made of ABS
• electrolyte is bound in fiberglass fabric (AGM = Absorbent Glass
Mat Technology)
• maintenance-free operation in any position, except head first

Zestawienie mocy akumulatorów OGiV (dla jednego zestawu 18 akumulatorów /
Output for OGiV batteries (calculated with a set of 18 batteries
Typ

OGiV
12930
HP

OGiV
121250
HP

OGiV
121600
HP

OGiV
122500
HP

OGiV
123000
HP

OGiV
123400
HP

OGiV
123500
HP

OGiV
123600
HP

OGiV
123900
HP

OGiV
124100
HP

OGiV
125000
HP

OGiV
126000
HP

Pojemność akumulatora w Ah
Battery capacity Ah

28

35

58

80

94

110

126

140

150

156

200

230

Moc maks. 1h w W*
Output max. 1h in W*

4 180
(3 344)

5 627
(4 501)

7 463
(5 970)

11 448
(9 158)

12 420
(9 936)

12 852
(10 282)

14 688
(11 750)

17 820
(14 256)

18 900
(15 120)

19 548
(15 638)

24 300
(19 440)

28 080
(22 464)

Moc maks. 3h w W*
Output max. 3h in W*

1 760
(1 408)

2 369
(1 895)

3 142
(2 513)

4 820
(3 856)

5 229
(4 183)

5 411
(4 329)

6 184
(4 947)

7 502
(6 002)

7 957
(6 366)

8 230
(6 584)

10 230
(8 184)

11 822
(9 457)

Moc maks. 8h w W*
Output max. 8h in W*

827
(661)

1 113
(890)

1 476
(1 181)

2 265
(1 812)

2 457
(1 965)

2 542
(2 034)

2 905
(2 324)

3 525
(2 820)

3 739
(2 991)

3 867
(3 093)

4 807
(3 845)

5 555
(4 444)

Liczba wymaganych obudów dla jednego zestawu (18 sztuk) akumulatorów danej pojemności
Number of cabinets needed for a set (18 pcs) of batteries of the entire capacity
Urządzenie typu kombi MCX
Combi cabinet MCX
1850 x 800 x 600mm
Obudowa akumulatora BATT18
Battery cabinet BATT18
1800 x 600 x 450mm
Obudowa akumulatora BATT20
Battery cabinet BATT20
1850 x 800 x 600mm

1

1

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Wymagana cyrkulacja powietrza na zestaw akumulatorów OGiV (obliczona dla przyspieszonego ładowania akumulatorów) /
Required air circulation per battery set (calculated for power charging of the batteries)

Przepływ powietrza co najmniej /
Air stream at least (m3/h)

1,3

1,6

2,6

3,5

4,1

4,8

5,5

6,1

6,5

6,8

8,7

10

Przekrój otworu wlotowego
powietrza /
Profile of the air inlet pipe
(cm2)

36,4

44,8

72,8

98,0

114,8

134,4

154

170,8

182

190,4

243,6

280

* Dane dotyczące mocy z 25% rezerwą na starzenie w nawiasach / Performance ratings with 25% aging Reserve in parantheses

202

OGiV HP – dane i specyfikacje
OGIV HP - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Seria OGiV Premium High-Power (projektowana żywotność do 12 lat) /
OGiV Premium High-Power-Baureihe (Design Life bis zu 12 Jahre)
Typ RPower

Napięcie
Voltage

Pojemność
Capacity

V

Ah

dł.

szer.

wys.*

kg

Styk/
Terminal

OGIV12930HP

12

28

165

125

175

9,6

M5

D

OGIV121250HP

12

35

195

130

168

11,5

M6

C

OGIV121600HP

12

58

229

138

213

17

M6

C

OGIV122500HP

12

80

258

166

215

24,5

M6

C

OGIV123000HP

12

94

306

169

215

28,5

M6

C

OGIV123400HP

12

110

330

171

220

31,5

M6

C

OGIV123500HP

12

126

410

176

224

36,5

M6

C

OGIV123500HP-M8

12

126

410

176

224

36,5

M8

C

OGIV123600HP

12

140

341

173

287

39,5

M6

C

OGIV123900HP

12

150

341

173

287

41

M6

C

OGIV123900HP-M8

12

150

341

173

287

41

M8

C

OGIV124100HP

12

156

482

170

240

45

M8

C

OGIV125000HP

12

200

530

209

220

58

M8

E

OGIV126000HP

12

230

522

238

223

67

M8

E

A

B

Wymiary
(*= z biegunami)
Dimensions (incl. Poles)

C

D

Ciężar
Weight

Biegun

E

Pozycja

F
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Akumulatory – OPzV
THE BATTERIES – OPZV

Akumulatory RPower OPzV są zamkniętymi, stacjonarnymi
akumulatorami ołowiowymi, które łączą w sobie zalety technologii
rekombinacji (tzn. praktycznie zerowa konserwacja z uwagi na
bardzo niskie emisje gazów) oraz zalety tradycyjnych zamkniętych
akumulatorów z dodatnimi płytami rurkowymi (tzn. długi okres
użytkowania oraz wspaniała trwałość cykliczna).
Akumulatory ołowiowe RPower OPzV (zamknięte) są idealnym
źródłem energii dla różnych zastosowań stand-by.

RPower OPzV range of valve regulated lead-acid stationary batteries
combine the benefits of recombination technology (i. e. virtually no
maintenance due to very low gas emissions) plus the advantages of
conventional vented batteries with positive tubular plates (i. e. long
life and excellent cycling capability).
RPower OPzV valve regulated lead-acid batteries are the ideal
energy source for many diﬀerent standby applications.

Zestawienie mocy akumulatorów OGiV (dla jednego zestawu 18 akumulatorów /
Output for OGiV batteries (calculated with a set of 18 batteries
Typ

12V
OPzV
20LW

12V
OPzV
30LW

12V
OPzV
40LW

12V
OPzV
50LW

12V
OPzV
75LW

12V
OPzV
100LW

12V
OPzV
120LW

12V
OPzV
145LW

Pojemność akumulatora w Ah
Battery capacity Ah

21,2

31,8

42,4

53,0

79,6

106

127,2

153,8

Moc maks. 1h w W*
Output max. 1h in W*

1 987
(1 590)

2 981
(2 385)

3 975
(3 180)

5 063
(4 050)

7 595
(6 076)

9 937
(7 950)

11 925
(9 540)

14 364
(11 491)

Moc maks. 3h w W*
Output max. 3h in W*

1 018
(815)

1 528
(1 222)

2 037
(1 629)

2 560
(2 048)

3 841
(3 073)

5 092
(4 074)

6 111
(4 888)

7 387
(5 910)

Moc maks. 8h w W*
Output max. 8h in W*

477
(382)

716
(572)

954
(763)

1 220
(976)

1 793
(1 434)

2 385
(1 908)

2 862
(2 290)

3 456
(2 765)

Liczba wymaganych obudów dla jednego zestawu (18 sztuk) akumulatorów danej pojemności
Number of cabinets needed for a set (18 pcs) of batteries of the entire capacity
Urządzenie typu kombi MCX
Combi cabinet MCX
1850 x 800 x 600mm
Obudowa akumulatora BATT18
Battery cabinet BATT18
1800 x 600 x 450mm
Obudowa akumulatora BATT20
Battery cabinet BATT20
1850 x 800 x 600mm

1

1

1

–

–

–

–

–

1

1

1

1

1

1

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

Wymagana cyrkulacja powietrza na zestaw akumulatorów OPzV (obliczona dla przyspieszonego ładowania akumulatorów) /
Required air circulation per OPzV battery set (calculated for power charging of the batteries)

Przepływ powietrza co najmniej /
Air stream at least (m3/h)

1

1,4

1,9

2,3

3,5

4,6

5,5

6,7

Przekrój otworu wlotowego powietrza /
Profile of the air inlet pipe
(cm2)

28

39,2

42,4

64,4

98

128,8

154

187,6
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OPzV – dane i specyfikacje
OPZV - TECHNICAL SPECIFICATIONS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sprawdzone w warunkach wysokich temperatur
projektowana żywotność do 10 przy temperaturze 30°C
minimalne samorozładowanie
po doładowaniu możliwość magazynowania do 18 miesięcy
zamknięte i bezobsługowe
najwyższa liczba cykli dzięki zastosowaniu technologii płyt
pancernych
nieznaczne straty wody przy ładowaniu technologią GEL
projektowana żywotność 20 lat
bezkonkurencyjny stosunek jakości do ceny
gwarancja rozszerzona na 5 lat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

High temperature proof
Up to 10 years Designlife at 30°C
Low self-discharge
Up to 18 month storage possible after recharge
Sealed and maintenace free
Highest number of cycles through the use of armor
plate technology
Low water loss when charged by GEL technology
20 years of design life
Unbeatable price / performance ratio
Extended warranty for 5 years

OPzV Long-Life serii W (przewidywany okres użytkowania do 20 lat) /
OPzV Long-Life-Series W (Design Life up to 20 years)
Typ RPower

Napięcie
Voltage

Pojemność
Capacity

V

Ah

dł.

szer.

wys.*

kg

Styk/
Terminal

12V1OPZV20LW

12

21,2

198

166

169

12,5

M6

D

12V1OPZV30LW

12

31,8

260

168

215

16,5

M6

C

12V2OPZV40LW

12

42,4

260

168

215

20,5

M6

C

12V2OPZV50LW

12

53,0

260

168

215

21

M6

C

12V3OPZV75LW

12

79,6

330

173

235

31

M6

C

12V3OPZV100LW

12

106,0

409

176

223

36,5

M8

C

12V4OPZV120LW

12

127,2

483

170

240

45,5

M8

C

12V5OPZV145LW

12

153,8

532

207

224

56

M8

E

A

B

Wymiary
(*= z biegunami)
Dimensions (incl. Poles)

C

D

Ciężar
Weight

Biegun

E

Pozycja

F
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System monitoringu akumulatorów BAT-LOGG® do
Systemów Centralnej Baterii

BAT-LOGG® – BATTERY MONITORING FOR CENTRAL BATTERY SYSTEMS

Systematyczne sprawdzanie stanu akumulatorów pomaga
w porę rozpoznać usterki i wymienić akumulatory uszkodzone,
zanim te nie pogorszą stanu pozostałych akumulatorów.

Regularly monitoring the battery condition helps to detect defects in
time in order to replace defective batteries before they cause damage
to the remaining ones.

Testowanie poszczególnych bloków akumulatorowych
bywa uciążliwe i czasochłonne ze względu na małe przestrzenie między półkami. Z pomocą przychodzi wówczas
automatyczny system monitorowania, tym bardziej że
w związku z nowelizacją E EN 50171 przy teście ciągłej
pracy konieczne jest sprawdzanie stanu akumulatorów co
5 minut… np. za pomocą BAT-LOGG®!

But let‘s face it: Nobody likes to tamper with a multitude of batteries
in narrow space. That‘s reason enough to consider introducing an
automatic monitoring system, especially as the amendment standard
EN 50171 requires that battery conditions be checked every 5 minutes...
e.g. using BAT-LOGG®!

BAT-LOGG® jest systemem automatycznego monitorowania akumulatorów, który sprawdza i protokółuje stan
poszczególnych bloków akumulatorowych w systemie
w krótkich odstępach czasu. W ten sposób BAT-LOGG®
przyczynia się nie tylko do bezpieczeństwa i niezawodności systemu, ale powoduje również zmniejszenie nakładów
na obsługę eksploatacyjną i związanych z nią kosztów.
BAT-LOGG® został opracowany specjalnie do łatwej instalacji w ograniczonych warunkach przestrzennych, a przy
tym dzięki minimalistycznemu projektowi ma bardzo przystępną cenę.
Sposób działania
Moduły sensoryczne BAT-LOGG® mierzą napięcie i temperaturę poszczególnych akumulatorów. Każdy moduł
podłączony jest do biegunów konkretnego akumulatora
i naklejony na jego obudowę, by mierzyć jego temperaturę
w niezawodny sposób.
Dane pomiarowe przesyłane są przewodem zasilającym do
modułu interfejsu BAT-LOGG®. Moduł sprawdza wszystkie wartości pomiarowe i generuje komunikat błędu, gdy
tylko jedna z nich znajdzie się poza wstępnie ustawionymi
granicami. Poza tym powstały błąd sygnalizowany jest
przez bezpotencjałowy styk przekaźnika (usterka zbiorcza).
Jednostka kontrolna systemu zasilania sprawdza wszystkie
wartości pomiarowe i komunikaty o błędach przez złącze
szeregowe interfejsu BAT-LOGG® i wprowadza je do
pamięci. Komunikaty i dane do poszczególnych akumulatorów, łącznie z aktualnymi wartościami pomiarowymi
i protokołem danych, można przeglądać w na wyświetlaczu
LCD i w interfejsie sieciowym systemu.

Monitoruje i zapisuje napięcie i temperaturę
bez dodatkowych przewodów!
Monitors and stores voltage and temperature
without additional wiring!
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BAT-LOGG® is an automatic monitoring system for batteries which
checks and logs the status of each single battery block in a system
in short time intervals. By doing so, BAT-LOGG® not only contributes
to the safety and reliability of the system, but also helps to reduce
maintenance eﬀorts and costs. BAT-LOGG® was specifically designed
for easy installation in narrow locations, and is also extremely costsaving thanks to its minimalist design.

How it works
BAT-LOGG® Sensor modules measure the voltage and temperature of
each battery. Each module is simply connected to the poles of a battery
and glued to the battery case in order to measure its temperature
reliably.
The measurement data is transmitted over the power line to a
BAT-LOGG® Interface module. The module checks all measurement
values and generates an error message if one or more of them lie
outside the preset limits. Further, a potential-free relay contact notifies
of any error event (collective fault).
The control unit of the power supply system retrieves all measurement
data and error messages via a serial communication port and stores
them. Messages and data regarding each battery, including current
measurement values and data log, can be viewed using the system‘s
LCD panel and Web-Interface.
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Moduł sensoryczny BAT-LOGG®
(Wymiary: 64x87x21mm)
(Dimensions: 64x87x21mm)

Interfejs BAT-LOGG®
(moduł szyny nośnej: 156x86x58mm)
(DIN rail module: 156x86x58mm)

Wskaźnik danych pomiarowych
Measurement data display

System zasilania / USV
Power Supply System / UPS

LCD

Odbiornik
Consumers

Jednostka kontrolna
Control Unit
Interfejs sieciowy

System baterii
Battery Installation
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Właściwości systemu BAT-LOGG®
SYSTEM SPECIFICATIONS
Typ monitorowanych akumulatorów
Monitored battery type
Maksymalne napięcie systemu
Maximum system voltage
Zakres (dokładność) pomiaru napięcia
Voltage measurement range (accuracy)
Zakres (dokładność) pomiaru temperatury
Voltage measurement range (accuracy)
Liczba obsługiwanych modułów sensorycznych
Max. number of sensors supported
Wartości pomiarowe
Measured values
Częstotliwość pomiaru
Measuring frequency

Zapis danych pomiarowych 3)
Data logging functions 3)

Funkcje monitorowania
Monitoring functions

Dalsze funkcje
Other functions

Akumulatory ołowiowe z napięciem bloku 12V
(nominalne)

Lead-acid batteries with 12V block voltage (nominal)
800V DC

9,0V…16,0V (±0,1V)
0°C…60°C (±3°C)
maksymalnie 160 modułów czujnikowych
BAT-LOGG®
• napięcie akumulatora
• temperatura akumulatora 1)
• napięcie rozładowania 2)

max. 160 BAT-LOGG® Sensor modules
• battery voltage
• battery temperature 1)
• discharging voltage 2)

co około 15-20 sekund

once per 15-20 seconds

• codziennie napięcie minimalne i maksymalne,
temperatura minimalna i maksymalna z poprzednich 24 godzin oraz status każdego akumulatora
• przy każdym teście: przed i po wykonaniu testu aktualne wartości pomiarowe i napięcie końcowe
rozładowania każdego akumulatora
• wyświetlenie wszystkich wartości pomiarowych 3)
• wyświetlenie dziennego rejestru danych oraz danych
związanych z testem 3)
• komunikat w przypadku
• zakłócenia w transmisji danych pomiarowych lub
komunikacji
• za wysokiego / za niskiego napięcia pojedynczego
akumulatora
• zbyt dużej odchyłki napięcia jednego akumulatora
od średniej wartości
• za wysokiej / za niskiej temperatury pojedynczego
akumulatora
• zbyt dużej odchyłki temperatury jednego akumulatora od średniej wartości
• Licznik godzin pracy do każdego akumulatora
• Analiza warunków eksploatacji każdego akumulatora na wykresie słupkowym 4)

• once a day, minimum and maximum value of
voltage and temparture over the last 24 hours, and
status information on each battery
• upon each test: measurement values taken before
and after the test, including discharging voltage of
each battery
• display of all measurement values 3)
• display of the daily data log and
test-related data 3)
• notification issued
• on data transfer and communication failure
• on over-/undervoltage in any battery
• on excessive voltage deviation from average
• on over-/undertemperature in any battery
• on excessive temperature deviation from
average

• operation hour counter for each battery
• histogram analysis for assessment of the operation
conditions of each battery 4)

Moduł sensoryczny BAT-LOGG®
Napięcie robocze
Operating voltage

12V nominalne do akumulatora ołowiowego

12V (nominal) from lead-acid battery

Wskaźnik LED
LED indicator

Aktywność pomiarowa + napięcie akumulatora 5)

measurement activity + battery voltage 5)

Wymiary (szer. x wys. x gł.)
Measurements (W x H x D)

64mm x 87mm x 21mm

Stopień ochrony według EN 60529
Protection marking acc. EN 60529

IP 40

Klasa ochronności według EN 61140
Protection class acc. IEC 61140

II

Palność materiału obudowy według UL94
Flammability of housing material acc. UL94

V-0

Przyłącze/montaż
Connection / mounting

• podłączenie do biegunów akumulatorów ze złączami
wtykowymi 6 mm
firmy Faston 6)
• naklejenie na obudowę akumulatorów 7)

• connection to battery poles with 6mm
Faston connectors 6)
• glue to battery housing 7)

Kabel przyłączeniowy
Connection cable

kabel podwójnie izolowany, odporny na zwarcia,
długość ok. 28 cm 8)

double-isolated, short-circuit proof cable, length:
approx. 28cm 8)

Średni pobór prądu
Average current consumption

< 0,2mA (1,76Ah/rok)

< 0,2mA (1,76Ah/year)

Wymogi względem miejsca zamontowania
Mounting location requirements

stopień zanieczyszczenia 1 lub 2 według
EN 50178

degree of pollution rated 1 or 2 acc.
EN 50178
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Interfejs BAT-LOGG®
Napięcie robocze
Operating voltage

216V DC lub 230V AC (nominalne)

216V DC or 230V AC (nominal)

Liczba obsługiwanych akumulatorów
Supported number of batteries

maksymalnie 160 modułów sensorycznych
BAT-LOGG®

max. 160 BAT-LOGG® Sensor modules

Złącza
Interfaces

• 2 szeregowe złącza komunikacyjne do wymiany
danych
• 1-biegunowy zestyk przełączny do wskazywania
usterki zbiorczej

• 2 serial COM communication interfaces for
data exchange
• single-pole switchover relais contact for collective fault indication

Wskaźniki LED
LED indicators

• usterka zbiorcza (czerwony)
• komunikacja (zielony)
• odbiór danych pomiarowych (zielony),
• wskaźnik pracy (zielony)

• collective fault (red)
• COM-communication (green)
• measurement data receival (green)
• power on (green)

Wymiary (szer. x wys. x gł.)
Measurements (W x H x D)

157mm x 85mm x 60mm
(moduł szyny nośnej, 31 TE)

157mm x 85mm x 60mm
(DIN hatrail module, 31 HP)

Wymogi względem miejsca zamontowania
Mounting location requirements

• stopień zanieczyszczenia 1 według EN 50178
• przy napięciu systemu > 216 V DC
(nominalne) wymagana jest
dodatkowa osłona

• degree of pollution rated 1 acc. EN 50178
• for nominal system voltages > 216 V DC, an
additional protection cover is required

Uwagi: 1) mierzone po zewnętrznej stronie akumulatora. 2) Najniższe napięcie osiągnięte w jednym cyklu rozładowania. 3)
Tylko w połączeniu z Systemem Centralnej Baterii oświetlenia awaryjnego typu midiControl plus lub multiControl plus z wersją
oprogramowania sprzętowego 1.7.9 lub wyższą. Pełny zakres funkcji w interfejsie sieciowym systemu; ze względów technicznych
pewna część funkcji nie jest dostępna w menu LCD. 4) Zliczanie, przez ile godzin pracy napięcie i temperatura znajdowały się
w określonych zakresach (sześć zakresów napięcia i sześć zakresów temperatury). Wartości te pozwalają sprawdzić warunki
termiczne oraz tryb ładowania/rozładowania każdego z akumulatorów. 5) Dioda LED sygnalizuje wykonywanie pomiaru i transmisję wartości pomiarowych. Pulsowanie dwukrotne: Napięcie akumulatora >10,8V; pulsowanie jednokrotne: napięcie akumulatora
≤ 10,8V. 6) Złączki wtykowe M5/6/8 do podłączenia do biegunów akumulatorów objęte zakresem dostawy. 7) Taśma dwustronnie
klejąca objęta zakresem dostawy. 8) Kabel z zaciśniętym złączem wtykowym Faston, połączony na stałe z modułem.
Annotations: 1) Measured on the outer side of each battery. 2) Lowest voltage measured in each discharging cycle. 3) Functions available
only in connection with emergency lighting systems of type midiControl and multiControl running firmware version 1.7.9 or higher. Full
functionality is available through the Web-Interface of the system; part of the functionality is not available in the LCD menu for technical
reasons. 4) Separately counting the operating hours for which voltage and temperature were inside pre-defined ranges (six voltage and
six temperature ranges); these values allow for a verification of the thermal conditions and the charging/discharging operation of each
battery. 5) LED flashing signals the carrying-out of a measurement and the transmission of the measured values. LED flashing twice:
battery voltage is > 10,8V; LED flashing once: battery voltage is ≤ 10,8V. 6) Connecting tabs for M5/6/8 screw poles are included with the
modules. 7) Double-sided adhesive strips are included with the modules. 8) Cable with Faston connector, connected to the module.

Zalety systemu BAT-LOGG®

Benefits from Using BAT-LOGG®

Szybki w instalacji i korzystny cenowo system BAT-LOGG®
dzięki dokonywaniu automatycznego pomiaru pozwala
zaoszczędzić cenny czas pracy przy regularnych przeglądach na miejscu i jest gwarancją uzyskiwania pełnych,
przejrzystych danych pomiarowych w całym okresie
użytkowania każdego akumulatora.

The BAT-LOGG® system can be installed quickly and
inexpensively. Through automatic measuring, it saves
valuable working time during the regular on-site inspection, and guarantees traceable measurement data
without gap over each battery‘s entire period of use.

Dalsze zalety: mniej interwencji na miejscu, odpada
konieczność pomiarów okresowych, mniejszy nakład
czasu na dojazdy i konserwację, mniej zagrożeń przy
pracy (np. porażenia prądem), korzystna cena dla
klienta końcowego.

Other benefits: Less on-site operations, no more routine
measurements, reduced time for traveling and maintenance, reduced operational hazards (such as electric
shock), price advantage for the end user.
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Konfiguracja systemu
SYSTEM DIMENSIONING
Poniższa tabela pomaga w konfigurowaniu systemu zasilania: Należy zacząć od ustalenia liczby obwodów prądowych w pierwszej
kolumnie z lewej strony. W kolumnie „drugiej odszukujemy” odpowiednie typy systemu. Następnie w kolumnie z żądanym czasem
zasilania (1h/3h/8h) należy wyszukać moc akumulatorów odpowiadającą łącznej mocy instalacji (wartość przed kreską ukośną
w watach*). Wartość po kresce ukośnej wskazuje liczbę modułów
ładujących, które należy przewidzieć w systemie.** Końcowa kolumna z prawej strony podaje żądany typ akumulatorów.***
*
**

***

Maksymalny rzeczywisty łączny pobór mocy DC w instalacji.
Podana liczba modułów gwarantuje według EN 50171, że akumulatory po rozładowaniu w ciągu 12 godzin zostaną naładowane do 80% ich pojemności znamionowej.
Podanie właściwego typu akumulatorów uwzględnia 25-procentową rezerwę na starzenie się wymaganą zgodnie
z EN 50171. Typ systemu i akumulatory mogą być łączone tylko tak jak podano w tabeli. Stąd też, w zależności od mocy,
nawet dla mniejszej liczby obwodów może być wymagany
ewentualnie większy typ systemu.

Obwody prądowe
Circuitss

Typ systemu
System type

The table below helps you selecting the correct system configuration:
First, find the total number of circuits of your system in the leftmost
column. The column „System Type“ shows you the matching system
types. Now, in the column corresponding to the required Supply Time
(1h/3h/8h), look for the row showing a battery power (value in Watts
to the left of the slash*) greater than or equal to the required total DC
power consumption of the planned system. The value to the right of
the slash now gives the number of charger modules the system must
have**, while the right-most column shows you the Battery Type requried***.
*
**

***

Maximum actual total DC power comsumption of the planned
system.
The number of charger modules given ensures that the batteries
will be re-charged to 80% of their nominal capacity within 12 hours
according to EN 50171
This battery type selection takes into account 25% of additional
reserve as required by EN 50171. System Types and Battery types
can only be combined as given in the table. Thus, even for a smaller
number of circuits, a bigger system type might be required.

Czas zasilania
Supply time

Akumulator
Battery Type

1h

3h

8h

374 W / 1 LDM

158 W / 1 LDM

88 W / 1 LDM

OGiV 1236 LP

691 W / 1 LDM

276 W / 1 LDM

104 W / 1 LDM

OGiV 1252 LP

≤4

myControl plus

≤6

microControl plus

691 W / 1 LDM

276 W / 1 LDM

104 W / 1 LDM

OGiV 1252 LP

≤ 12 (≤ 32)

miniControl (XL)
plus

715 W / 1 LDM

284 W / 1 LDM

131 W / 1 LDM

OGiV 12170 LP

2 592 W / 1 LDM

1 201 W / 1 LDM

523 W / 1 LDM

OGiV 12260 LP

2 514 W / 1 LDM

1 236 W / 1 LDM

569 W / 1 LDM

OGiV 12280 L

3 309 W / 1 LDM

1 313 W / 1 LDM

626 W / 1 LDM

OGiV 12330 LP

4 035 W / 1 LDM

1 693 W / 1 LDM

697 W / 2 LDM

OGiV 12400 LP

4 519 W / 1 LDM

1 901 W / 1 LDM

841 W / 2 LDM

OGiV 12450 LP

5 883 W / 1 LDM

2 604 W / 2 LDM

1 264 W / 2 LDM

OGiV 12550 LP

5 936 W / 2 LDM

2 609 W / 2 LDM

1 152 W / 2 LDM

OGiV 12600 LP

6 281 W / 2 LDM

2 687 W / 2 LDM

1 232 W / 2 LDM

OGiV 12650 LP

7 275 W / 2 LDM

3 283 W / 2 LDM

1 452 W / 2 LDM

OGiV 12750 LP

7 430 W / 2 LDM

3 283 W / 2 LDM

1 598 W / 3 LDM

OGiV 12800 LW/LPL

8 208 W / 2 LDM

3 732 W / 2 LDM

1 702 W / 3 LDM

OGiV 12900 LP

10 195 W / 2 LDM

4 190 W / 3 LDM

1 970 W / 3 LDM

OGiV 121000 LP

11 491 W / 3 LDM

4 596 W / 3 LDM

2 160 W / 4 LDM

OGiV 121200 LPS

12 960 W / 3 LDM

5 892 W / 3 LDM

2 540 W / 4 LDM

OGiV 121340 LP

14 688W / 3 LDM

6 160 W / 4 LDM

2 825 W / 4 LDM

OGiV 121500 LP

21 514 W / 4 LDM

9 590 W / 5 LDM

4 320 W / 6 LDM

OGiV 122000 LP

29 016 W / 5 LDM

12 834 W / 6 LDM

6 228 W / 7 LDM

OGiV 122600 LP

≤ 32

≤ 96
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midiControl plus

multiControl plus
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RP-Technik GmbH
PART OF RP-GROUP
Zakład produkcyjny systemów CB.
Mittlerer Watzenbach 3
07318 Saalfeld

Telefon +49 6106 660 28-0
eMail
info@rptechnik.de

Telefon +49 3671 52 85-0
Faks
+49 3671 52 85-20

Stan z: Luty 2019

Centrala / produkcja opraw.
Hermann-Staudinger-Str. 10 – 16
63110 Rodgau

Dystrybucja w Polsce.
RP-Technik Polska
Dworska 23/1
30-314 Kraków
Tel. +49 6106 660 28 - 291
Mobile: +48 883 856 643
eMail: polska@rptechnik.de

www.rp-group.com
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