
• použitie: obchodné centrá, spoločné priestory obytných domov, firemné prevádzky, špor-
tové haly, školy a nemocnice 

• hliníkový profil a plexisklo s možnosťou obojstranného oblepenia piktogramom
• nabíjanie riadené mikroprocesorom
• doba nabíjania 12 hodín
• ochrana akumulátora proti úplnému vybitiu
• funkčnosť svietidla aj pri výpadku elektrickej energie po dobu 1, 2 alebo 3 hodín 
• možnosť pripojenia k centrálnemu monitoringu alebo centrálnej batérii
• teplota svetla 5 000 K alebo 6 000 K
• záruka na svietidlo 2 roky
• bezúdržbovosť
• jednoduchá inštalácia
• žiadne blikanie a oneskorené štartovanie
• šetrnosť k životnému prostrediu
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MODEL: LED núdzové svietidlo NINA

Piktogramy na objednávku
(rozmer 125 x 250 cm)



* Svetelný tok svietidla je udávaný už aj so započítanými stratami (neuvádzame svetelný tok samotných LED čipov). 
   Intenzita svetelného toku závisí od zvolenej teploty svetla (v kelvinoch) – čím je teplota vyššia, tým je svetelný tok väčší.

Rozdelenie svetelného toku podľa teploty:
3 000 K = teplá biela (TB) 
4 000 K = neutrálna biela (NB) 
5 000 K = denná biela (DB) 
6 000 K = studená biela (SB) 

MODEL Núdzové svietidlo
NINA 1H

Núdzové svietidlo
NINA 2H

Núdzové svietidlo
NINA 3H

rozmer (mm) 315 × 243 × 47 mm

príkon 1,2 W

svetelný tok (DB)* 20 cd

rozlišovacia vzdialenosť 30 m

index podania farieb > 70 CRI (Ra)

prevádzková teplota 5 °C ~ +35 °C

možnosť centrálneho monitoringu áno

možnosť pripojenia k centrálnej batérii áno

čas núdzového režimu 1 hod. 2 hod. 3 hod.

hmotnosť 1,2 kg

záruka na svietidlo 2 roky

záruka na batériu 6 mesiacov
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