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Na Slovensku ponúkame tri rodiny svietidiel
so šiestimi produktovými radmi.

Núdzové osvetlenie slúži na zaistenie dosta-
točného osvetlenia v prípade výpadku napätia
a tým aj bežných svietidiel. Na slovenskom
trhu sú dostupné tri rady: Rilux, Luxa a Guar-
dian. Najjednoduchším a najlacnejším je Rilux.
Hlavnou charakteristikou je plochý dizajn
a montážna doska na rýchle pripojenie. Rilux
sa hodí na bežné inštalácie, kde sa môže
použiť ako núdzové svietidlo aj ako svietidlo
na trvalú prevádzku. Ponuka obsahuje 6, 8, 11
aj 18 W s dobou nezávislej prevádzky 1 alebo
3 h (vybraná ponuka). Montovať sa môže
na stenu alebo na strop, je v krytí IP40 a má
dvojitú izoláciu. Samozrejmosťou je bohaté
príslušenstvo, ako sú sady piktogramov úniku
do všetkých smerov, ochranné koše na použi-
tie antivandal a náhradné svetelné zdroje a ba-
térie.

Luxa, ako evokuje samotný názov, je luxusnej-
ším variantom ako Rilux. Má minimálne rov-
naké charakteristiky ako jednoduchší Rilux
a, samozrejme, niečo navyše. Luxu možno
namontovať na povrch, ako aj zapustiť
do podhľadov. Krytie je IP42 aj IP65. Výkono-
vo je len 6, 8 a 11 W, ale čo sa svietivosti tý-
ka, dosahuje dokonca vyššie parametre ako
Rilux s vyšším príkonom.

Guardian je núdzové svietidlo s dvoma reflek-
tormi s halogénovými žiarovkami s vysokým
svetelným tokom (až 1 050 lm) a krytím IP65.
Tento typ svietidiel sa hodí na použitie do
vonkajšieho prostredia alebo do objektov
s vysokými stropmi, kde sa nedajú použiť rady
Rilux alebo Luxa.

Označovanie únikových ciest slúži na bez-
pečné vyvedenie osôb z objektu pri zlyhaní

bežných svietidiel výpadkom napätia alebo
pri požiaroch. Na tieto účely výborne poslú-
žia rady Astro Guida a Quick Signal. V prípa-
de Astro Guida sa ako svetelný zdroj používa
technológia studenej katódy, ktorá má život-
nosť vyše 40 000 hodín; Quick Signal využíva
technológiu LED diód so životnosťou vyše
100 000 hodín.

Všetky spomenuté rady sa môžu kombinovať
s diaľkovým ovládaním Teleur. To umožňuje
vypnúť núdzové svietidlá v núdzovej prevá-
dzke (činnosť na batérie). Toto diaľ kové ovlá-
danie sa vyrába vo vyhotovení na 100 alebo
500 svietidiel.

Posledná rodina obsahuje prenosné svietidlá,
ktoré sa dobíjajú zo siete. Ponúkame tri typy:
TOP4 (IP40), Toplux (IP55) a Jodiolux (IP65).
Sú vhodné pre potreby armády, polície, zá-
chranárov, ako aj strážnych služieb.

Veríme, že naša nová ponuka vás osloví a bu-
de vhodným doplnkom vašich stavieb.
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Núdzové osvetlenie OVA

Spoločnosť Schneider Electric realizovala v roku 2006 akvizíciu talianskej
spoločnosti na výrobu núdzových svietidiel OVA. Tento výrobca so sídlom 
v Pieve di Cente v Taliansku sa tak stal strediskom vývoja núdzových
svietidiel pre celý Schneider Electric. OVA je stredne veľ ký výrobca 
s 270 zamestnancami, 40-ročnou tradíciou a obratom vyše 63 miliónov eur. 
Na talianskom trhu má vyše 40 % podiel a exportuje vyše 20 % svojej produkcie.
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