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oprawy Startec

Seria opraw Startec
firmy Gewiss
W ofercie firmy Elettronica Italiana znajdujπ siÍ niezaleøne, dwustronne oprawy oúwietleniowe marki Gewiss o nazwie Startec. Posiadajπ one podwÛjne zastosowanie ñ dziÍki odpowiednim piktogramom sygnalizujπ drogi ewakuacyjne oraz pe≥niπ rolÍ zgodnego z normami oúwietlenia wspomagajπcego.

N

owa gama dwustronnych opraw
oúwietleniowych z oúwietleniem
kierunkowym stanowi bardzo dobre rozwiπzanie dla najbardziej z≥oøonych
awaryjnych instalacji oúwietleniowych.
Produkty
zosta≥y
zaprojektowane
z uwzglÍdnieniem wszystkich przepisÛw
normatywnych.
Nowe plafoniery z serii Startec gwarantujπ lepszy poziom oúwietlenia w stosunku
do tradycyjnych rozwiπzaÒ wzd≥uø drÛg
ewakuacyjnych i w pobliøu hydrantÛw,
przyciskÛw alarmowych i apteczek pierwszej pomocy. W przypadku przerwy w zasilaniu nowoczesny system awaryjny jest
w stanie zagwarantowaÊ pe≥ne bezpieczeÒstwo osÛb we wszystkich sytuacjach, koncentrujπc úwiat≥o na urzπdzeniach przeciwpoøarowych i na przeszkodach, ktÛre mog≥yby utrudniÊ wychodzenie z budynkÛw
w razie niebezpieczeÒstwa.

Dwustronne urzπdzenie
sygnalizacyjne
Nowe plafoniery charakteryzujπ siÍ
dwustronnym urzπdzeniem sygnalizacyjnym, ktÛre pozostaje zawsze w≥πczone.
Posiadajπ takøe nowoczesny reflektor
oúwietlajπcy, ktÛry zapala siÍ w przypadku
awarii. Oba urzπdzenia zosta≥y wykonane
z zastosowaniem technologii opartej na
diodach LED o wysokiej wydajnoúci. Wy-

Reflektor
oúwietlajπcy
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w przypadku
awarii

korzystano baterie optymalizujπce zuøycie
energii i gwarantujπce d≥ugπ wydajnoúÊ
i niezawodnoúÊ.
Reflektor, wyposaøony w przegub kulkowy, daje szerokie moøliwoúci ustawienia promienia úwiat≥a. ZespÛ≥ optyczny
koncentruje i ukierunkowuje strumieÒ
úwiat≥a tak, aby zapewniÊ wysoki poziom
naúwietlenia.

wiedniej centralce kontrolnej umoøliwia
auto-ustawienia i automatyczne przeprowadzanie odpowiednich diagnoz. WspÛlnie z niezaleønymi urzπdzeniami ze zcentralizowanym sterowaniem z serii Startec
EIB plafoniery mogπ byÊ instalowane
w systemach bulding automation.

Zastosowanie
Instalacja
Gama Startec jest prosta i ≥atwa w instalacji. Przy pomocy odpowiednich klamer
i solidnej bazy, system awaryjny firmy Gewiss moøe byÊ montowany bezpoúrednio
na suficie lub na úcianie ñ zarÛwno rÛwnolegle, jak i prostopadle do powierzchni.

Startec Net
Nowe plafoniery poszerzajπ system
awaryjny Startec Net, ktÛry dziÍki odpo-

Zcentralizowane systemy nadajπ siÍ
przede wszystkim do sterowania duøymi
instalacjami oúwietleniowymi, takimi jak
centra handlowe, szpitale, lotniska lub
obiekty przemys≥owe, gdzie zarÛwno sterowanie jak i kontrola operacjami jest wyjπtkowo z≥oøona.
Opracowano
na podstawie materia≥Ûw
firmy El-It
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