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Аварийно осветление
Представяне

Аварийно осветление

Luxa
■ Естетичен дизайн
■ Комплект аксесоари за 
открит и вграден монтаж и 
монтаж в окачен таван.
■ Цветни рамки

Top 4, 

Toplux, 

Jodiolux
■ Високо качество, висок 
светлинен поток
■ Преносими, с възможност 
за презареждане
■ Допълнителни аварийни 
функции

6 продуктови гами, които отговарят идеално 
на вашите изисквания

Безопасност

Включвайки се 

автоматично в 

случай на отпадане 

на захранването, 

осветителите 

предлагат:

■ ясно обозначаване 

на аварийните изходи,

■  безопасно евакуиране 

на хората извън 

сградата,

■ допълнително 

осветление в 

продължение на 

един до три часа.

Осветителите 

отговарят на 

Европейските 

стандарти 

EN 60598-1 и 

EN 60 598-2- 22 

и предлагат 

високо качество 

и безопасност, 

отговарящи на 

основните 

стандарти и норми.

Естетичен дизайн

Самите аварийни 

осветители и 

техните аксесоари 

са създадени, за да се 

впишат безпроблемно 

в интериора на 

различни видове 

сгради с възможност 

за вграден и открит 

монтаж или монтаж в 

окачен таван.

Лесен монтаж

Аварийните 

осветители 

гарантират 

безопасността 

на хората в 

обществените сгради.

Техният опростен 

дизайн дава 

възможност за бърз 

монтаж и лесна 

поддръжка.

Осветителите 

са съвместими 

с дистанционни 

устройства Teleur 

за опростяване на 

процедурите по 

изпитването им.

Надеждност

С повече от 30-

годишeн опит 

в аварийното 

осветление, Schneider 

Electric гарантира 

надеждността на 

своите продукти 

при всякакви 

обстоятелства.

Благодарение на 

използваните 

светодиоди в stand-by 

режим, осветителите 

се отличават с 

ниска консумация 

на електрическа 

енергия, като по този 

начин допринасят за 

енергоефективността 

на цялата сграда.

Подходяща за всякакви видове сгради, 

гамата от аварийни осветители 

предлага всички основни stand-by 

устройства, гарантиращи безопас-

ност на потребителите. Гамата е 

предназначена да гарантира сигур-

ността на хората при отпадане на 

електрозахранването и в бедствени

ситуации (пожар).
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Quick Signal
■ LED светодиод
■ Привлекателен и модерен дизайн

Guardian
■ Високи работни 
характеристики
■ Светлинен поток до 1050 
лумена

Astro Guida
- Луминесцентна тръба със студен катод с удължен живот
- Елегантен дизайн

Rilux
■ Дискретна, изключително 
плоска форма
■ Бърз монтаж
■ Оптимизиран за няколко 
типа инсталации
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Rilux
IP 40, стандартен

■ Може да се използва в режим на постоянно и непостоянно поддържано 

светене (виж стр. 24)

■ Бърз монтаж на стена или таван

■ В съответствие със стандарта БДС EN 60598-2-22

■ Възможност да бъде приведен в режим на изчакване посредством 

дистанционно устройство Teleur

■ Степен на защита: IP40

■ Клас II

■ Работна температура: 0...40o C

■ Пожаробезопасност (IEC 695-2-1/CEI 50-11), изпитване на 850o C

■ Светлинен източник: луминисцентна лампа

■ Захранване: 230V, 50Hz

■ Пълно презареждане за 24ч

Rilux 

Аварийно осветление

Бърз монтаж

Възможности за монтаж

 Каталожни номера
Лампа  

(W)

Автономен 

режим (h)

Среден светлинен поток (lm) Консумация  

(VA)

Батерия Фасонка Тегло  

(kg)

Каталожен 

номеравариен 

режим

постоянно 

поддържано 

свтене

Стандартен, режим на непостоянно поддържано светене

6 1 70 - 2.3 2.4 V 1.5 Ah Ni-Cd G5 0.550 OVA37066E
8 1 90 - 2.3 2.4 V 1.5 Ah Ni-Cd G5 0.630 OVA37067E

3 90 - 3.2 6.0 V 1.5 Ah Ni-Cd G5 0.800 OVA37068E
11 1 180 - 2.9 4.8 V 1.5 Ah Ni-Cd 2G7 0.750 OVA37069E
18 1 250 - 3.2 7.2 V 1.5 Ah Ni-Cd 2G11 0.850 OVA37070E
 

Стандартен, режим на постоянно поддържано светене
8 1 75 90 8.2 6.0 V 0.6 Ah Ni-Cd G5 0.650 OVA37071E

3 75 90 8.2 6.0 V 1.5 Ah Ni-Cd G5 0.800 OVA37072E

 Изисквания при монтаж

Rilux 70 lm

1 1 1 1

3 m

6,70 m

6,70 m6,70 m

Rilux 250 lm

1 1 1 1

3 m

9,60 m

9,60 m9,60 m

На стена 

(монтаж без 

аксесоари)

На тавана 

(монтаж без 

аксесоари)
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Rilux
IP 40, стандартен

Аварийно осветление

Размери

Модел Размери (mm)
A B C

6 W 100 255 46
8 W 100 331 46
11/18 W 125 280 55

Аксесоари – каталожни номера
Съвместимост Размери (mm) 

В x Ш x Д

Каталожен 

номер
Пиктограми 

(10 в комплект)

Rilux 6 W 88 x 240 OVA50236E

Rilux 8 W 88 x 316 OVA50238E

Rilux 11/18 W 120 x 264 OVA50240E

Пиктограми 

(10 в комплект)

Rilux 6 W 88 x 240 OVA50247E

Rilux 8 W 88 x 316 OVA50249E

Rilux 11/18 W 120 x 264 OVA50251E

Пиктограми 

(10 в комплект)

Rilux 6 W 88 x 240 OVA50248E

Rilux 8 W 88 x 316 OVA50250E

Rilux 11/18 W 120 x 264 OVA50252E

Пиктограми 

(10 в комплект)

Rilux 6 W 88 x 240 OVA50237E

Rilux 8 W 88 x 316 OVA50239E

Rilux 11/18 W 120 x 264 OVA50241E

Защитни 

решетки

Rilux 6/11/18 W 208 x 325 OVA50343E

Rilux 8 W 218 x 385 OVA50344E

Дистанционно 

устройство 

Teleur

Всички модели 

(за 100 

осветителя)

102 x 77 x 81

4.5 модула от 18mm

OVA50325E

Дистанционно 

устройство 

Teleur 500

Всички модели 

(за 500 

осветителя)

90 x 71 x 60

4 модула от 18mm

OVA50326E

Резервни части – каталожни номера
Описание Съвместимост Каталожни 

номера
Луминисцентни 

лампи

6 W, G5 OVA37066E OVA51005E

8 W, G5 OVA37067E, OVA37068E OVA51006E

8 W, G5 OVA37071E, OVA37072E OVA51008E

U11 W, 2G7 OVA37069E OVA51009E

U18 W, 2G11 OVA37070E OVA51011E

Батерии 

(Ni-Cd)

2.4 V, 1.5 Ah OVA37066E, OVA37067E OVA51012E

6 V, 1.5 Ah OVA37068E, OVA37072E OVA51019E

6 V, 0.6 Ah OVA37071E OVA51018E

4.8 V, 1.5 Ah OVA37069E OVA51016E

7.2 V, 1.5 Ah OVA37070E OVA51021E
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Luxa
IP 42 / IP 65, стандартен

Технически характеристики

■ Може да се използва в режим на постоянно и непостоянно поддържано 

светене

■ Монтаж: вграден монтаж на стена или върху окачен таван

■ Възможност за персонализиране с цветни рамки

■ В съответствие със стандарта БДС EN 60598-2-22

■ Възможност да бъде приведен в режим на изчакване посредством   

дистанционно устройство Teleur

■ Степен на защита: IP42 или IP65

■ Клас II

■ Работна температура: 0...40o C

■ Пожаробезопасност (IEC 695-2-1/CEI 50-11), изпитване на 850o C

■ Светлинен източник: луминисцентна лампа

■ Захранване: 230V, 50Hz

■ Пълно презареждане за 12ч на моделите с 1 час автономна работа

Luxa стандартен 

Аварийно осветление

  Каталожни номера
Степен на 

защита

Лампа  

(W)

Автономен 

режим (h)

Среден светлинен поток (lm) Консумация  

(VA)

Батерия Фасонка Тегло  

(kg)

Каталожен 

номеравариен 

режим

постоянно 

поддържано 

светене
 

Стандартен, режим на непостоянно поддържано светене
IP 42 6 1 60 - 5 2.4 V 1.5 Ah Ni-Cd G5 0.850 OVA37191E

8 1 100 - 5 3.6 V 1.5 Ah Ni-Cd G5 0.900 OVA37093E
370 - 6.5 8.4 V 1.5 Ah Ni-Cd G5 1.100 OVA37095E

3 90 - 5 4.8 V 2.2 Ah Ni-Cd G5 0.970 OVA37094E
11 1 180 - 5 4.8 V 1.5 Ah Ni-Cd 2G7 0.980 OVA37192E

IP 65 8 1 100 - 5 3.6 V 1.5 Ah Ni-Cd G5 0.920 OVA37098E
 

Стандартен, режим на постоянно поддържано светене
IP 42 8 1 100 185 10.5 3.6 V 1.5 Ah Ni-Cd G5 0.900 OVA37096E

3 90 165 10 7.2 V 1.5 Ah Ni-Cd G5 1.100 OVA37097E
IP 65 8 1 100 185 10.5 3.6 V 1.5 Ah Ni-Cd G5 0.920 OVA37099E

Цветни рамки 

(черно, бяло, сиво)
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Luxa
IP 42 / IP 65, стандартен

Аварийно осветление

Изисквания за монтаж при означаване на авариен изход

Фотометричните данни са приблизителни (средни стойности): при 

изчисляване на проекти, трябва да се вземе пред вид коефициента на 

разсейване.

Luxa 60 lm

1 1 1 1

3 m

6,90 m

6,90 m6,90 m

Luxa 370 lm

1 1 1 1

3 m

11,20 m

11,20 m11,20 m

Монтаж на стена 

(монтаж без 

акасесоари)

Вграден монтаж 

в стена 

(с кутия за вграден 

монтаж)

Възможности за монтаж

Монтаж на таван 

(монтаж без 

аксесоари)

Монтаж в окачен 

таван (аксесоари 

за монтаж в окачен 

таван + кутия за 

вграден монтаж)

Висящ от тавана

(аксесоарите 

за монтаж не 

са включени в 

доставката)

Монтаж върху 

захранващ 

шинопровод

(аксесоарите 

за монтаж не 

са включени в 

доставката)

Размери

Модел Размери (mm)
A B C

6/11 W 125 288 58
8 W 135 348 58
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Каталожни номера – аксесоари
Съвместимост Размери (mm) 

В x Ш x Д

Каталожен 

номер
Пиктограми 

(10 в комплект)

Luxa 6/11 W 116 x 284 OVA50242E

Luxa 8 W 126 x 342 OVA50244E

Пиктограми 

(10 в комплект)

Luxa 6/11 W 116 x 284 OVA50253E

Luxa 8 W 126 x 342 OVA50255E

Пиктограми 

(10 в комплект)

Luxa 6/11 W 116 x 284 OVA50254E

Luxa 8 W 126 x 342 OVA50256E

Пиктограми 

(10 в комплект)

Luxa 6/11 W 116 x 284 OVA50243E

Luxa 8 W 126 x 342 OVA50245E

Кутии за 

вграден 

монтаж

Luxa 6/11 W OVA50345E

Luxa 8 W OVA50346E

Компл. за 

монтаж в 

окачен таван

(да се поръча кутия 

за вграден монтаж)

Всички модели OVA50348E

Комплект за 

окачване

Всички модели OVA50347E

Бели рамки Luxa 6/11 W OVA50349E

Luxa 8 W OVA50352E

Черни рамки Luxa 6/11 W OVA50351E

Luxa 8 W OVA50354E

Сиви рамки Luxa 6/11 W OVA50350E

Luxa 8 W OVA50353E

Защитни 

решетки

Luxa 6/11 W 208 x 325 OVA50343E

Luxa 8 W 218 x 385 OVA50344E

Дистанционно 

устройство 

Teleur

Всички модели 

(за 100 

осветителя)    

102 x 77 x 81

4 модула от 18mm

OVA50325E

Дистанционно 

устройство 

Teleur 500

Всички модели 

(за 500 

осветителя)    

90 x 71 x 60

4 модула от 18mm

OVA50326E

Резервни части – каталожни номера
Описание Съвместимост Каталожни 

номера
Луминисцентни 

лампи

6 W, G5 OVA37191E OVA51005E

8 W, G5 OVA37093E, OVA37094E, OVA37098E OVA51006E

8 W, G5 OVA37095E OVA51008E

8 W, G5 OVA37096E, OVA37097E, OVA37099E OVA51007E

11 W, 2G7 OVA37192E OVA51010E

Батерии 3.6 V, 1.5 Ah OVA37093E, OVA37096E, OVA37098E, OVA37099E OVA51013E

4.8 V, 1.5 Ah OVA37192E OVA51016E

2.4 V, 1.5 Ah OVA37191E OVA51012E

7.2 V, 1.5 Ah OVA37097E OVA51021E

4.8 V, 2.2 Ah OVA37094E OVA51017E

8.4 V, 1.5 Ah OVA37095E OVA51022E

Luxa
IP 42 / IP 65, стандартен

Аварийно осветление

P
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P
9
2
6
8
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9
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P
9
2
6
9
0

P
9
3
0
1
6

P
9
2
6
9
4

P
9
3
0
0
7

P
9
3
0
0
8



9Schneider Electric

Guardian
IP 65, стандартен

Технически характеристики

■ Снабден с два прожектора с халогенни крушки с високи светлинни 

характеристики (до 1050 lm)

■ Прожекторите се въртят около оста си от 90º до 45º и могат да 

бъдат ориентирани в желаната посока

■ Аварийни осветители с режим на непостоянно поддържано светене

■ В съответствие със стандарта БДС EN 60598-2-22

■ Възможност да бъде приведен в режим на изчакване посредством 

дистанционно устройство Teleur

■ Степен на защита: IP65

■ Клас II

■ Работна температура: 0...40oС

■ Пожаробезопасност (IEC 695-2-1/CEI 50-11), изпитване на 750o С

■ Захранване: 230V, 50Hz

■ Пълно презареждане за 12ч 

Каталожни номера
Лампа

(W)

Автономен 

режим

(h)

Среден 

светлинен 

поток (lm)

Консумация  

(VA)

Батерия Фасонка Тегло  

(kg)

Каталожен 

номер

Стандартен

2 x 20 1 400 30 12 V 7.2 Ah Pb G4 4.600 OVA41435E
2 x 50 1 1050 33 2 x 12 V 7.2 Ah Pb GY6.35 7.500 OVA41436E

Размери

Модел Размери  (mm)
A B C

2 x 20 W 287 434 168
2 x 50 W 280 440 230

Аксесоари – каталожни номера
Съвместимост Размери  (mm) 

В x Ш x Д

Каталожен 

номер
Защитна решетка 

(2 части)

Всички модели OVA50342E

Дистанционно 

устройство 

Teleur

Всички модели 

(за 100 

осветителя)

102 x 77 x 81

4,5 мод. от 18 mm

OVA50325E

Дистанционно 

устройство 

Teleur 500

Всички модели 

(за 500 

осветителя)

90 x 71 x 60

4 мод. от 18 mm

OVA50326E

Резервни части – каталожни номера
Описание Съвместимост Каталожен 

номер
Лампи 12 V, 20 W OVA41435E OVA51003E

12 V, 50 W OVA41436E OVA51004E

Батерия Pb 12 V, 7.2 Ah Всички модели OVA51024E

Guardian 

Аварийно осветление

Прожекторите могат да се 

настройват вертикално и 

хоризонтално
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Astro Guida
IP 42, стандартен

Технически характеристики

■ Луминесцентна лампа със студен катод (експлоатационен живот до 

40 000 часа)

■ Ni-Cd батерия за високоефективни приложения

■ Дълъг експлоатационен живот без нужда от поддръжка

■ В съответствие със стандартите БДС EN 60598-2-22

■ Видимост на знака от разстояние, съответстващо на новия 

стандарт БДС EN 1838: 24 m

■ Аварийни осветители за обозначаване на изход, функциониращи в  

режим на постоянно поддържано светене

■ Възможност да бъде приведен в режим изчакване посредством 

дистанционно устройство Teleur

■ 5 пиктограми, с възможност за едностранно и двустранно изпълнение 

на знака

■ Скоба, предназначена за монтаж тип “флаг”

■ Степен на защита IP 42

■ Клас ІІ

■ Работна температура: 0...40o С

■ Пожаробезопасност (IEC 695-2-1/CEI 50-11), изпитване на 850o С

■ Захранване: 230V, 50Hz

■ Пълно презареждане за 12ч за моделите с 1 ч работа в автономен 

режим

Astro Guida и аксесоари, включени в доставката

Каталожни номера
Видимост  

(m)

Автономия 

(h)

Консумация   

(VA)

Батерия Тегло   

(kg)

Каталожен 

номер

 

Аварийни евакуационни осветители Astro Guida (включва 5 пиктограми)
24 1 10 4.8 V 0.6 Ah Ni-Cd 0.760 OVA38464E
24 3 10 4.8 V 1.5 Ah Ni-Cd 0.865 OVA38465E

Astro Guida 

Аварийно евакуационно 
осветление

Възможности за монтаж

Стенен монтаж

(монтаж без 

аксесоари)

Монтаж на тавана

(комплектът за 

монтаж не е включен 

в доставката)

Висящ от тавана

(комплектът за 

монтаж не е включен 

в доставката)

Монтаж върху 

захранващ 

шинопровод

(комплектът за 

монтаж не е включен 

в доставката)

Монтаж със скоба 

тип “флаг”

(аксесоарите за 

монтаж са включени в 

доставката)

Монтаж със скоба тип “флаг” 

(включена в доставката)



11Schneider Electric

Astro Guida
IP 42, стандартен

Аварийно евакуационно 
осветление

Размери

Модел Размери (mm)
A B C

Astro Guida 213 261 35

Аксесоари – каталожни номера
Размери 

ВxШxД (mm)

Каталожен 

номер
Монтаж на таван, висящ 

монтаж и монтаж върху 

захранващ шинопровод

OVA50356E

Защитна решетка 

IK 10

283 x 301 x 55 OVA50357E

Дистанционно устройство 

Teleur

(за 100 осветителя)

102 x 77 x 81

4,5 мод. от 18 mm

OVA50325E

Дистанционно устройство 

Teleur 500

(за 500 осветителя)

90 x 71 x 60

4 мод. от 18 mm

OVA50326E

Резервни части – каталожни номера
Каталожен 

номер
Скоба за монтаж тип “флаг” OVA50355E

Комплект пиктограми 

(5 пиктограми във всички 

едностранни и двустранни 

варианти)
 +  

+  + 

+ 

OVA50246E
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Quick Signal
IP 40, стандартен

Технически характеристики

■ светлинен източник със светодиод с удължен експлоатационен живот 

(100 000 часа)

■ Бърз монтаж на стена, таван или със скоба тип «флаг»

■ възможен монтаж в окачен таван (комплетът за монтаж не е включен 

в доставката)

■ екраните на аварийните осветители могат да се ориентират лесно в 

точно определена посока

■ В съответствие със стандартите БДС EN 60598-2-22

■ Видимост на знака от разстояние, съответстващо на новия 

стандарт БДС EN 1838: 28 m

■ Аварийни евакуационни осветители за обозначаване на изход, 

функциониращи в режим на постоянно поддържано осветление

■ Възможност да бъде приведен в режим на изчакване посредством 

дистанционно устройство Teleur

■ Скобите за стенен/тип “флаг” монтаж са включени в доставката

■ Степен на защита IP 40

■ Клас ІІ

■ Работна температура: 0...40o С

■ Пожаробезопасност (IEC 695-2-1/CEI 50-11), изпитване на 850o С

■ Захранване: 230V, 50Hz

■ Пълно презареждане за 12ч за моделите с 1 ч работа в автономен 

режим

Каталожни номера
Видимост  

(m)

Автономен 

режим (h)

Консумация  

(VA)

Батерия Тегло  

(kg)

Каталожни 

номера

 

Аварийни евакуационни осветители Quick Signal (без екран)
28 1 4.5 4.8 V 0.6 Ah Ni-Cd 0.800 OVA38504E
28 3 4.5 4.8 V 1.5 Ah Ni-Cd 0.900 OVA38505E
 

Екран за авариен евакуационен осветител за едностранна сигнализация

 + 

OVA50319E

 + 

OVA50320E

 + 

OVA50321E

 

Екрани за авариен евакуационен осветител за двустранна сигнализация

 + 

OVA50322E

 + 

OVA50323E

 

Екрани за авариен евакуационен осветител за едностранна и двустранна сигнализация

 +  + 

OVA50324E

Quick signal 

Аварийно евакуационно 
осветление

Бърз монтаж върху стена/монтаж тип “флаг” посредством 

скоба (включена в доставката)

Монтаж с комплект за окачен таван (не е включен в 

доставката)

P
9
3
0
10
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Quick Signal
IP 40, стандартен

Аварийно евакуационно 
осветление

Възможности за монтаж

Стенен монтаж

(аксесоарите за 

монтаж са включени 

в доставката)

Монтаж на таван

(монтаж без 

аксесоари)

Монтаж в окачен 

таван

(аксесоарите за 

монтаж не са вклю-

чени в доставката)

Монтаж със скоба 

тип “флаг”

(аксесоарите за 

монтаж са включени в 

доставката)

Размери

 
Модел Размери (mm)

A B C
Quick Signal 235 290 60

Аксесоари – каталожни номера
Размери 

ВxШxД

(mm)

Каталожен 

номер

Аксесоари за 

монтаж в 

окачен таван

OVA50318E

Аксесоари за 

висящ монтаж

OVA50314E

Дистанционно

устройство 

Teleur

(за 100 

осветителя)

102 x 77 x 81

4,5 мод. от 18 mm

OVA50325E

Дистанционно 

устройство 

Teleur 500

(за 500 

осветителя)

90 x 71 x 60

4 мод. от 18 mm

OVA50326E

Резервни части – каталожни номера
Описание Съвместимост Каталожен 

номер
Батерии  

Ni-Cd

4.8 V, 0.6 Ah OVA38504E OVA51014E

4.8 V, 1.5 Ah OVA38505E OVA51015E

Скоба за монтаж на стена/тип “флаг” OVA38504E, OVA38505E OVA50316E

Висящ монтаж

(аксесоарите 

за монтаж не 

са включени в 

доставката)
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Top 4
IP 40

Описание

■ Top 4 е авариен прожектор със сменяеми оловни батерии и 2 лампи: 1 

лампа от 6 W с ксенон и една лампа с нажежаема жичка от 1.5 W

■ Подходящ за нощни наблюдения, спасителни операции и други подобни 

цели. Top 4 също така може да бъде използван като авариен осветител, 

благодарение на сигнализационното устройство с мигаща функция на 

двете лампи.

■ Устойчивост: създаден за приложения в тежки условия и изработен от 

изключително устойчиви материали.

■ Презареждане директно от зареждащо устройство на 230V. Главният 

кабел е разположен в оптичния модул.

■ Когато е включен към зарядно устройство, може да превключва 

автоматично при отпадане на захранването

■ Гъвкав: Top 4 може да бъде използван като фенер, благодарение на 

възможността за насочване на лъча

■ Зарядно за автомобил като опция

Технически характеристики

■ И двете лампи могат да имат мигаща функция

■ Степен на защита: IP 40

■ Клас ІІ

■ Работна температура: -10...40o С

■ Презареждане: 230V, 50Hz; време за презареждане 24 ч 

■ Автономност: 4ч за основния светлинен източник, 12ч за 

допълнителния светлинен източник

Каталожни номера
Лампа (W) Автономен 

режим (h)

Консумация  

(VA)

Батерия Тегло  

(kg)

Каталожни 

номераглавна допълнителна

6 ксенон 1.5 нажежаема жичка 4-12 10 6 V 4 Ah Pb 1.900 OVA41317E

Диаграма

2 m

1 m

320 lx

5 lx

Аксесоари – каталожни номера
Описание Каталожни 

номера
Държачи 

за лампата 

Тези аксесоари са изработени от 

боядисана стомана и се използват 

за фиксиране на преносимите лампи 

към стена, превозно средство , 

плавателен съд, за поставяне на 

лампата в удобно положение

OVA50360E

Разсейващо-

сигнализационно 

устройство  

Създадено, за да реши проблема 

с кръговата сигнализация, 

разсейващото устройство се 

използва с Top 4 с мигаща функция. 

Използването му е подходящо при 

мъгла, за съобщаване на опасност 

и т.н. и там, където е необходимо 

осветяване на 360 градуса.

OVA50315E

Зарядно 

устройство

Използва се за зареждане на 

преносимите аварийни лампи от 

12/24V DC. Максимална изходна 

мощност : 10VA (с изключение на 

капацитивните товари).

Изходно напрежение: 220V, 50Hz.

Размери: 65 x 95 x 100 mm 

OVA50358E

Резервни части – каталожни номера
Описание Каталожен 

номер
Батерия 6 V, 4 Ah, Pb OVA51023E

Осветител ксенон, 6 V, 0.9 A, E10 OVA51001E

6 V, 1.5 W OVA51000E

Top 4 

Преносими аварийни 
осветители

Осветител и филтри в 4 цвята (включени в 

доставката)
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Toplux
IP 55

Описание

■ Toplux е професионален прожектор с презареждане, устойчив на силен 

дъжд (степен на защита IP 55)

■ Изключително подходящ за военни, полицейски и спасителни операции и 

за приложения за безопасност. Toplux може също така да бъде използван 

като авариен осветител, благодарение на разсейващо-сигнализационното 

устройство с мигаща функция на двете лампи

■ Снабден е с 2 лампи: 1 мощна йодна лампа (10W) и 1 лнж (1.5W).

■ Светлинен лъч с далечен обхват (повече от 200 m)

■ Директно презареждане от зарядно 230V.

■ Когато е включен към зарядно устройство, може да превключва 

автоматично при отпадане на захранването

■ Електронна верига предпазва батериите от пълно разреждане

■ Гъвкав: Toplux може да бъде използван като фенер, благодарение на 

възможността за насочване на лъча

■ Зарядно за автомобил като опция

Технически характеристики

■ И двете лампи, снабдени с цветни филтри (включени в доставката) 

могат да имат мигаща функция в съответствие с IEC 2.2 

■ Степен на защита: IP 55 (снабдени със специална гумена козирка)

■ Клас ІІ

■ Работна температура: -10...40о С

■ Презареждане: 230V, 50Hz; време за презареждане 24 ч 

■ Автономност: 2 ч за основния светлинен източник, 15 ч за 

допълнителния светлинен източник

Каталожни номера
Лампа (W) Автономен 

режим (h)

Консумация  

(VA)

Батерия Тегло  

(kg)

Каталожни 

номераглавна допълнителна

10 Халогенна 1.5 с нажежаема жичка 2-15 10 6 V 4 Ah Pb 2.000 OVA41318

Диаграма

2 m

1 m

490 lx

5 lx

Аксесоари – каталожни номера
Описание Каталожни 

номера
Държачи 

за лампата 

Тези аксесоари са изработени от боядисана 

стомана и се използват за фиксиране на 

преносимите лампи към стена, превозно 

средство, плавателен съд, за поставяне 

на лампата в удобно положение

OVA50360E

Разсейващо-

сигнализационно 

устройство  

Създадено, за да реши проблема с кръговата 

сигнализация, разсейващото устройство 

се използва с Toplux с мигаща функция. 

Използването му е подходящо при мъгла, за 

съобщаване на опсност и т.н. и там, където 

е необходимо осветяване на 360°.

Идеален за ползване от противопожарни 

отряди, на строителни площадки, полицейски 

и спасителни операции, на плавателни 

съдове и др.

OVA50315E

Зарядно 

устройство

Използва се за зареждане на преносимите 

аварийни лампи от 12/24V DC. Максимална 

изходна мощност : 10VA (с изключение на 

капацитивните товари).

Изходно напрежение: 220V, 50Hz.

Размери: 65 x 95 x 100 mm 

OVA50358E

Резервни части – каталожни номера
Описание Каталожни 

номера
Батерия 6 V, 4 Ah, Pb OVA51023E

Осветител халогенна, 6 V, 10 W OVA51002E

6 V, 1.5 W OVA51000E

Toplux 

Преносими аварийни 

осветители

Осветител и прилежащите му аксесоари (главен 

кабел, 4 цветни филтъра в съответствие с IEC 2.2 и 

презрамка за носене на рамо)
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Jodiolux
IP 65

Описание

■ Jodiolux е професионален преносим прожектор с изключително високи 

функции за аварийно осветление и устойчив на силен дъжд (степен на 

защита IP 65)

■ Подходящ за военни, полицейски и спасителни операции. 

■ Снабден е с 2 лампи: 1 мощна йодна лампа (10W) и 1 лампа с нажежаема 

жичка (1.5W).

■ Светлинен лъч с далечен обхват (повече от 300 m)

■ Директно презареждане от зарядно 230V.

■ Когато е включен към зарядно устройство, може да превключва 

автоматично при отпадане на захранването

■ Електронна верига предпазва батериите от пълно разреждане

■ Гъвкав: Jodiolux може да бъде използван като фенер, благодарение на 

възможността за насочване на лъча

■ Зарядно за автомобил като опция

Технически характеристики

■ И двете лампи, снабдени с цветни филтри (включени в доставката) 

могат да имат мигаща функция в съответствие с IEC 2.2 

■ Степен на защита: IP 65 (снабден със специална гумена козирка)

■ Клас ІІ

■ Работна температура: -10...40о С

■ Презареждане: 230V, 50Hz; време за презареждане 24 ч 

■ Автономност: 4 ч за основния светлинен източник, 24 ч за 

допълнителния светлинен източник

Каталожни номера
Лампа (W) Автономен 

режим (h)

Консумация  

(VA)

Батерия Тегло  

(kg)

Каталожни 

номераглавна с нажежаема жичка

10 халогенна 1.5 нажежаема жичка 4-24 6.5 6 V 7 Ah Ni-Cd 2.100 OVA41033E

Диаграма

2 m

1 m

1300 lx

4 lx

Аксесоари – каталожни номера
Описание Каталожни 

номера
Държачи 

за лампата 

Тези аксесоари са изработени от боядисана 

стомана и се използват за фиксиране на 

преносимите лампи към стена, превозно 

средство , плавателен съд, за поставяне на 

лампата в удобно положение

OVA50359E

Зарядно 

устройство

Използва се за зареждане на преносимите 

аварийни лампи от 12/24V DC. Максимална 

изходна мощност : 10VA (с изключение на 

капацитивните товари).

Изходно напрежение: 220V, 50Hz.

Размери: 65 x 95 x 100 mm 

OVA50358E

Резервни части – каталожни номера
Описание Каталожни 

номера
Батерия 6 V, 7 Ah, Ni-Cd OVA51020E

Осветител Халогенен, 6 V, 10 W OVA51002E

6 V, 1.5 W OVA51000E

Jodiolux 

Преносими аварийни 
осветители

Аксесоари, включени в доставката (главен кабел, 

4 цветни филтъра в съответствие с IEC 2.2 и 

презрамка за носене на рамо).
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Teleur
Дистанционно устройство
за режим на изчакване (виж стр. 24)

Описание

При отпадане или умишлено изключване на работното захранване, чрез 

бутон на лицевия панел на Teleur се изпраща сигнал, който принудително 

изключва аварийните осветители. 

Когато захранването се възстанови, системата автоматично се връща 

към нормален режим и е в готовност за работа при ново отпадане на 

захранването.

Предимства

■ Основните предимства на дистанционното истрйство са:

□ по-добро следене работата на батерията и по този начин 

продължаване на живота на батерията, което е идеално при хотели, 

функциониращи сезонно и при помещения, които не се използват 

продължително време;

■ Задействането на аварийното осветление в този случай е възможно 

дори в случай на късо съединение или прекъсване на кабелите, свързващи 

дистанционното устройство с аварийното осветление. 

■ Съответствие с Европейските стандарти БДС EN60598-2-22. В 

същото време веригата не се счита за “верига за безопасност” и затова 

не е необходимо да отговаря на нормите CEI 64-8, отнасящи се за вериги 

за безопасност.

Технически характеристики
Teleur Teleur 500

Захранване 220/230 V, 50/60 Hz
Минимално време за презареждане 24 h
Корпус самогасящ се поликарбонат (PC)  

UL 94 V2
Изолация Двойно изолиран
Пожаробезопасност (IEC 695-2-1 /CEI 50-11) 

нажежаема жичка

750°C

Размери

(mm)

височина 102 90
широчина 77 71
дълбочина 81 60

Широчина в модули от 18мм 4.4 4

Максимален брой модули, управлявани с 1 Teleur 100 500

Максимална отдалеченост на осветителите

от дистанционното управление

приблизително 500 м

Минимален размер на кабела 1 мм2 при 100 осветителя

Батерии 5 x 1.2 V, 500 mAh, Ni-Cd

Товар 0.5 VA

Каталожни номера
Дистанционно управление Тегло  

(kg)

Каталожен 

номер
Teleur 0.300 OVA50325E
Teleur 500 0.300 OVA50326E

Teleur

Аксесоари за аварийни 
осветители

Teleur 500
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Светлинни означения за безопасност
Въведение

Аварийно осветление

Аварийно осветление и други системи

Аварийното осветление представлява допълнителни светлинни 

източници, които се задействат, когато отпадне нормалното 

осветление.

Аварийното осветление се разделя на (според БДС EN-1838):

Аварийно осветление и обозначения за евакуационни маршрути

Аварийното осветление и обозначенията евакуационните маршрути са 

много важни за проектантите на системи за безопасност. Разумният 

избор помага за подобряването на нивото на безопасност и способства за 

по-успешното преодоляване на критични ситуации.

Стандартът БДС EN 1838 “Приложения на осветлението. Аварийно 

осветление” предлага някои основни концепции за осветление на аварийни 

изходи: 

“Обозначаването на аварийните изходи цели осигуряването на безопасен 

изход за обитателите, като им се осигури достатъчна видимост и 

указания за посоките на аварийния изход...”

Изводът от по-горе казаното е лесен:

Знаците за безопасност и осветлението на евакуационните маршрути са 

две различни неща.

Функции и работа на осветителните тела

Изискванията за производство се покриват от стандарта БДС EN 60598-2-22

“Специфични изисквания – Аварийни осветители” и трябва да бъдат 

тълкувани в съответствие с EN 60589-1 Осветители – “Част 1: Основни 

изисквания и изпитания”.  

Продължителност

Основно изискване е да се определи продължителността на осветление при 

аварийни условия. В най-общия случай това е 1 час.

Работа

Трябва да уточним какви са различните видове аварийни осветители:

■ Аварийно осветление без постоянно поддържано светене

□ лампата се включва единствено, когато има проблем в нормалното 

захранване

□ лампата се захранва от батерия по време на отпадане на захранването

□ батерията автоматично се зарежда, когато захранването се възстанови

■ Аварийно осветление с постоянно поддържано светене

□ лампата може да бъде включена в нормален режим

□ лампата изисква специално захранване, което може да бъде изключено, 

когато помещението не е обитаемо

□ лампата се захранва от батерията при отпадане на захранването 

Аварийно евакуационно осветление

То е част от аварийното осветление и има за цел да осигури на 

хората достатъчно светлина, за да напуснат безопасно дадена зона 

или да завършат потенциално опасна операция, преди да напуснат 

съответната зона. Желателно е да бъдат осветени аварийните изходи 

и да осигуряват непрекъсната видимост и възможност за безопасно 

ползване тогава, когато има нужда от стандартно или аварийно 

осветление.

Аварийното евакуационно осветление се разделя на:

Осветление на 

евакуационния маршрут

То е част от аварийното 

осветление и има за цел да 

осигури ясно разпознаване и 

ползване на евакуационния 

маршрут, когато в 

съответната зона има хора.

Аварийно осветление на обширни 

пространства

(известно още като "anti-panic" осветление) 

То е част от аварийното осветление и 

има за цел да гарантира сигурността на 

хората в аварийни ситуации и да осигури 

осветление до мястото, където се намира 

аварийния изход.
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КонцепцияАварийно осветление

Въведение

Съчетаването на аварийното осветление и стандартното осветление 

трябва стриктно да отговаря на стандартите за електрическата 

инсталация в сградата или съответното помещение.

Изпълнението на инсталацията за аварийно осветление трябва да бъде 

съгласно по-долу изброените стандарти.

БДС EN 1838

Много важен документ на Европейско ниво по отношение на аварийното 

осветление е Стандартът БДС EN 1838 «Приложения на осветлението. 

Аварийно осветление». Стандартът представя специфичните изисквания 

и ограничения относно работата и функциите на системите за аварийно 

осветление.

Стандартите CEN и CENELEC

Стандартите CEN (Comite Europeen de Normalisation) и CENELEC 

(Comite Europeen de Normalisation Electrotechnique) се отнасят до 

стандартизирането на работата на електропроектантите и 

инсталаторите. Множество параграфи на тези стандарти се отнасят 

до аварийното осветление.  От самото начало трябва да се прави разлика 

между стандартите за осветителни тела и стандартите за инсталация.

БДС EN 60598-2-22 и EN 60958-1

Осветителните тела за аварийно осветление са обект на Европейския 

стандарт БДС EN 60598-2-22 “Специфични изисквания – Осветителни тела 

за аварийно осветление”, който е цялостен текст (от спецификации и 

анализи) на Стандарта EN 60958-1 Осветителни тела – «Част 1: Основни 

изисквания и изпитания».

Основните функции на системата за аварийно 

осветление при отпадане на нормалното 

осветление са следните:

■ да обозначава ясно аварийния 

изход, използвайки лесно 

разпознаваеми знаци

■ да гарантира достатъчна 

осветеност на аварийните 

пътища, така че хората да 

могат лесно да намерят пътя 

си към изхода

■ да осигурява възможност за 

лесно разпознаване на 

устройствата за сигнализация 

и на противопожарното 

оборудване.

Европейски стандарти

Проектирането на системи за аварийно 

осветление се регулира от няколко законови 

норми, които своевременно се обновяват и 

допълват с нова документация, публикувана 

при поискване от упълномощените органи, 

занимаващи се с Европейските и световните 

технически стандарти и норми.

Всяка страна има свои собствени закони и 

разпоредби в допълнение на техническите 

стандарти, общовалидни за различните 

сектори. Основно те указват местата, където 

трябва да има аварийно осветление, както и 

техническите спецификации към тях. Работата 

на проектанта трябва да гарантира, че 

проектът съответства на тези стандарти.
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Проектиране на инсталация 
за аварийно осветление

Аварийно осветление

Проектиране 

Някои основни елементи трябва да се вземат пред вид в началния етап 

от проектантската работа. Едно от най-важните неща е планът на 

участъка, на който трябва да се определят:

■ площите, които ще бъдат осветявани. Важно е също така да се 

определи точно  мястото, предназначено за противопожарни средства на 

плана, за да бъде изготвен правилно проекта;

■ да се определят евакуационните маршрути и аварийните изходи;

■ външни площи, с цел да се определи необходимостта от осветление 

след изхода

■ работен режим на осветителните тела, със или без постоянно 

поддържано светене

■ продължителността на работата на аварийното осветление трябва да 

бъде минимум 1 час според БДС EN 1838.

За да се определят тези площи, е важно да се прилагат някои принципи, 

основаващи се на логиката на безопасността в съответствие със 

стандарта БДС EN 1838. В допълнение, стандартът играе решаваща роля 

за това къде и как трябва да се поставят аварийните осветители.

Монтаж на обозначителните табели и аварийните осветители в 

съответствие с БДС EN-1838.

Над аварийните изходи и в 

зависимост от това къде са 

поставени обозначителни 

знаци

В близост и непосредствено 

след всеки авариен изход

На всяко място, където е 

указана промяна в посоката 

До всеки пункт за първа 

помощ

При всяка пресечна точка на 

два коридора

До всеки пожарогасител или 

телефон

Над всяка изходна врата, 

която се планира да бъде 

ползвана при аварийна 

ситуация 

В близост до стълбище, така 

че всяко стъпало да може 

да получи непосредствена 

светлина

При всяка промяна на нивото 

на пода

Етапи на проектиране

Следната схема може да бъде използвана, за да 

синтезира основните стъпки, които трябва да 

се следват при проектиране на инсталацията:

Първи етап

Осветителите и обозначителните знаци 

трябва да се поставят там, където е 

необходимо

■ Стандартът БДС EN 1838, параграф 4.1 

изисква осветителите да бъдат монтирани на 

поне 2 метра от пода на помещението. Това 

е необходимо, за да могат да се виждат, ако 

помещението се налага да бъде евакуирано; 

същият параграф обяснява къде и как да се 

разполагат аварийните осветители.
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Втори етап

Обозначителни знаци за евакуационен маршрут

■ От изключителна важност е евакуационният маршрут да бъде много 

ясно обозначен, позволявайки бърза и сигурна евакуация на площите и 

сградите.

■ Ефективността на знака зависи основно от размера, цвета, 

разположението му и доколко добре се вижда.

■ Според Европейските стандарти словесните формати, като например 

“EXIT”, вече се считат за остаряло обозначение, като за предпочитане 

са пиктограмите, изпълнени в бяло на зелен фон (тъй нареченият “бягащ 

човек”)

Максимално разстояние на разпознаване

■ Важно е да се гарантира, че знакът, обозначаващ евакуационен 

маршрут, е видим от всички страни. Това зависи както от размера на 

знака, така и от разположението му.

■ За тази цел наредбите предлагат следната формула: d = s x p, където :

□  "d" е максималното разстояние, от което се вижда знака

□  "p"  е височината на пиктограмата 

□  "s"  = 100 за външно осветени знаци

 = 200 за светещи знаци

Проектиране на инсталация 
за аварийно осветление

Аварийно осветление

Най-разпространеният 

формат

Типичен пример за позиция на измерване

Типичен пример за позиция на измерване
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Проектиране на инсталации 
за аварийно осветление

Аварийно осветление

Трети етап

Аварийно евакуационно осветление

■ Там, където евакуационните пътища са до 2 м широки (в съответствие 

с БДС EN 1838) осветителите трябва да осигуряват минимално ниво 

на осветеност 1 lux на пода по продължение на централната линия на 

евакуационния път.

■ Осветеността не трябва да бъде по-малка от 0.5 lux по продължение 

на централната лента, която не трябва да бъде по-малко от половината 

на ширината на евакуационния маршрут.

■ По този въпрос трябва да добавим два коментара от БДС EN 1838.

□ Бележка 1: По-широки евакуационни маршрути трябва да бъдат считани 

за група от 2 евакуационни маршрута с ширина 2м, в противен случай 

трябва да бъдат осветени според изискванията за осветяване на зона за 

безопасност (ANTI-PANIC).

□ Бележка 2: страните, които изискват различно ниво на осветеност, 

са изброени в Приложение на БДС EN 1838.

■ Времето за включване на аварийните осветители трябва да бъде 0.5 

sec. 50% от минималната осветеност трябва да бъде достигната за 5 

sec, докато осветлението трябва напълно да функционира до 60 sec.

0.5 m

Осветление на зони за безопасност (anti-panic)

Четвърти етап

Осветяване на зона за безопасност 

■ За открити площи или зони, пресичани 

от евакуационни маршрути, известни като 

разширени зони или зони за безопасност (anti-

panic), трябва да бъде гарантирана минимална 

стойност на хоризонтална осветеност на 

пода от 0.5 lux за цялата площ, с изключение на 

сектора от 0.5 м по края на зоната.

■ Останалите параметри са сходни на тези, 

които вече споменахме за осветяване на 

евакуационни маршрути. 

Пети етап

Поставяне на аварийните осветители на 

важни места в сградата

■ Асансьорите, помещенията за техническа 

поддръжка, ескалаторите, генераторни и 

трансформаторни зали, закритите паркинги се 

нуждаят от аварийни осветители, захранвани с 

батерии, за да се даде възможност на хората да 

работят в случай на отпадане на захранването.

0.5 lux
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Аварийно осветление

Видове инсталации за аварийно осветление

Диаграма на типично свързване

Свързването трябва да бъде направено към непрекъсната линия от главната верига на 

електрозахранването.

Стандартна автономна система за осветление

■ Този вид система използва осветителни тела 

с вградени батерии и гарантира автономното 

включване в аварийна ситуация

■ Следователно всяко помещение може да бъде 

снабдено с един или повече осветители, които 

гарантират осветлението в случай на авария, 

благодарение на енергийния резерв в батериите 

им.

■ Основните предимства са лесен монтаж 

и свързване, в допълнение към факта, че 

при отпадане на един осветител, всички 

останали продължават да работят, така че 

цялата система за сигурност продължава да 

функционира.

■ Всяко устройство е самостоятелен 

осветител, който се включва при отпадане 

на нормалното захранване. То не трябва да 

бъде инсталирано в специално помещение или 

на специална захранваща линия. Може да бъде 

инсталирано навсякъде, без почти никаква 

нужда от поддръжка.

■ При положение, че работят при такива 

условия, аварийните осветители не се нуждаят 

от специални захранващи линии и се захранват 

от стандартни линии. Всъщност осветителите 

се зареждат от стандартното захранване 

и при отпадане на това захранване черпят 

необходимата за работата им енергия от 

заредените батерии.

Ако е необходимо, системата може да бъде 

приведена дистанционно в режим на забавяне. 

В зависимост от модела може да бъде 

използвано дистанционно устройство Teleur, 

ако осветителите са настроени за режим на 

дистанционно забавяне.

Автономни осветителни системи

■ Когато главното захранване е включено, 

някои операции могат да бъдат извършени с 

дистанционно устройство Teleur, например 

тестове за синхронизиране, непосредсвени 

тестове за привеждане в режим на ръчно 

управление. Ако главното захранване е 

изключено, Teleur ще изключи аварийните 

осветители.

Диаграма на свързване с дистанционно забавяне

Етажно 

разпределително 

табло

Включване на 

стандартен осветител

Стандартна 

осветителна линия

Аварийна осветителна линия

Етажно 

разпределително 

табло

Включване на 

стандартен осветител

Стандартна 

осветителна линия

Аварийна осветителна линия

Проектиране на инсталации 
за аварийно осветление
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Аварийно осветление – 
речник на термините

Аварийно осветление

Аварийно евакуационно осветление

Тази част от аварийното осветление, която осигурява 

осветеност за безопасността на хора, напускащи 

мястото или опитващи се да завършат потенциално 

опасни процеси, преди да напуснат мястото

Авариен изход (евакуационен изход)

Пътят, водещ извън дадено помещение, който е 

предназначен да бъде използван в случай на авария

Аварийно осветление

Осветление, предвидено да се използва, когато 

захранването на нормалното осветление отпадне

Обявен светлинен поток на авариен осветител

Светлинен поток, заявен от производителя 60 s (0.5s 

за осветители за осветление на зони за дейности с 

висок риск) след отпадане на нормалното захранване 

и запазващ се до края на обявената продължителност 

на работа.

Авариен режим

Състояние на авариен осветител с автономно 

захранване, което осигурява осветление, когато се 

захранва от неговия собствен вътрешен източник при 

отпадане на нормалното захранване

Евакуационен маршрут (път)

Маршрут, предназначен за евакуация в случай на 

авария.

Осветление на евакуационния маршрут 

Тази част от аварийното евакуационно осветление, 

която гарантира, че маршрутът за евакуация е 

достатъчно добре разпознаваем и безопасен за 

използване.

Вътрешно осветен знак за евакуационен изход

Знак, който когато е необходимо, се осветява от 

собствен вътрешен източник на светлина

Лумен (lm)

Единица за количествено измерване на светлинен 

поток, излъчван от осветителя (важно е да се 

уточни, че става дума за “осветителя”, защото от 

номиналната стойност на източника на светлина 

трябва да се приспадне намалението на светлината 

поради стъкленото покритие, рефлектора и 

стареенето на светлинния източник.)

Лукс (lm/m2)

Единица за количествено измерване на осветеността, 

излъчвана от осветителя на площ 1м2. (Например: 1 

лукс означава 1 лумен на 1м2 площ).

Авариен осветител с постоянно поддържано 

светене

Осветител, в който лампите за аварийно осветление 

са под напрежение постоянно, когато има нужда от 

нормално или аварийно осветление

Максимален презаряд 

Максимално продължително зареждане, което може да 

бъде приложено върху напълно заредена батерия

Авариен осветител без постоянно поддържано 

светене 

Осветител, в който лампите за аварийно осветление 

работят само, когато захранването към нормалното 

осветление отпадне.

Нормален режим 

Състояние на авариен осветител с автономно 

захранване, при което осветителят е готов 

да работи в авариен режим, докато е включено 

нормалното захранване. В случай на отпадане на 

нормалното захранване, осветителят с автономно 

захранване автоматично се превключва в авариен 

режим.

Отпадане на нормалното захранване

Условие, при което нормалното осветление не може 

повече да осигурява минимална осветеност за 

целите на аварийно евакуиране и когато аварийното 

осветление би започнало да функционира

Осветление на разширена зона или зона за 

безопасност

Тази част от аварийното евакуационно осветление, 

предназначена за избягване на ситуации на паника 

и осигуряваща осветление, позволяващо на хората 

да достигнат до място, където евакуационният 

маршрут може да бъде разпознат

Обявена продължителност на аварийна работа

Време, заявено от производителя, през което е 

осигурен обявеният авариен светлинен поток

Режим на изчакване

състояние на авариен осветител с автономно 

захранване, при което осветителят е бил умишлено 

изключен, докато нормалното захранване е изключено 

и когато норманото захранване се възстанови, 

осветителят автоматично се възвръща към нормален 

режим

Знак за безопасност

Знак, който предава основно съобщение за 

безопасност, получено от комбинацията на цвят и 

геометрична форма и който с добавянето на графичен 

символ или текст предава определено съобщение за 

безопасност

Авариен осветител с автономно захранване

Осветител, предвиден с постоянно поддържано или 

без постоянно поддържано аварийно осветление, в 

който всичките елементи като батерията, лампата, 

устройството за управление и приспособленията за 

изпитване и управление, където са предвидени, са 

монтирани в осветителя или са в съседство с него 

(което значи дължина на кабела до 1м)

По-голямата част от определенията е взета от Европейските 

стандарти БДС EN 1838 и БДС EN 60958-2-22.
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Шнайдер Електрик България ЕООД

Вашият оторизиран дистрибутор е:

София 1766, Младост 4

Бизнес Парк София

сграда 10, ет. 1

тел.: 02 932 93 20

факс: 02 932 93 93

Варна 9009

Бизнес Парк Варна

сграда 1, ет. 1

тел.: 052 730 140

факс: 052 730 166

Бургас 8000

ул. “Генерал Скобелев” 10

ет. 1, офис 3

тел./факс: 056 816 970

Център “Обслужване на клиенти”

тел.: 02 932 93 33

факс: 02 932 93 94

e-mail: csc@mail.schneiderelectric.bg

www.schneiderelectric.bg
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