
Oświetlenie awaryjne EATON 
Seria opraw do zastosowań w niskich temperaturach otoczenia.

Oprawy awaryjne Eaton 
niezawodne w niskich 
temperaturach.



We make what matters work.*

Energia jest kluczowym elementem naszego świata. 

Dlatego też jesteśmy zaangażowani w poprawę jakości 

życia ludzi i środowiska naturalnego poprzez niezawodne, 

wydajne i bezpieczne technologie zarzadzania energią. 

Ponieważ to liczy się najbardziej.  A my jesteśmy tu, 

aby upewnić się, że to co ważne działa.

*

We make what matters work.
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Objaśnienia ikon:

Zasięg rozpoznawania 
znaku: 24 m

Emisja światła 
jednostronna

Emisja światła 
dwustronna

Technologia LED Klasa izolacji 1 Stopień szczelności 
oprawy, IP65

Odporność  
mechaniczna IK10

Do zastosowań 
zewnętrznych

Zgodność z DIN 4844

Certyfikacja ENEC Do stosowania w 
sektorze przetwórstwa 
spożywczego 
Świadectwo Jakości PZH

Z technologią  
STAR

Z technologią  
STAR+

Do użytku w niskiej 
temperaturze  
nawet do - 40°C

Oprawa oświetleniowa  
o ograniczonej 
temperaturze 
powierzchni
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Oprawy oświetlenia awaryjngo Eaton 
zaprojektowane do pracy w temperaturze do -40°C.

Podczas pracy w otoczeniu o ekstremalnie 
niskiej temperaturze ewakuacja w razie  
nagłej sytuacji ma zasadnicze znaczenie.  
W takiej sytuacji najlepiej sprawdza się system 
oświetlenia awaryjnego. Zasilane centralnie 
oprawy oświetlenia awaryjnego oświetlają 
drogę ewakuacyjną prowadzącą z budynku 
przez wyjścia wyraźnie oznaczone jasnymi 
znakami ewakuacyjnymi. Niezależnie od 

zastosowania, w miejscach pracy o niskiej temperaturze otoczenia 
obowiązują takie same wymogi dotyczące bezpieczeństwa jak 
w miejscach pracy, gdzie panuje normalna temperatura.
W celu utrzymania odpowiedniej, niskiej temperatury chłodnie 
wyposaża się w ciężkie, izolowane drzwi oraz nie umieszcza się  
w nich okien. Stanowi to szczególnie trudne warunki w kontekście 
scenariuszy awaryjnych. Ze względu na brak bezpośredniego dostępu 
do światła słonecznego w przypadku awarii zasilania chłodnia 
automatycznie pozbawiona jest światła. W związku z tym niezwykle  
ważne jest zapewnienie oświetlenia osobom znajdującym się 
w chłodni i tym samym umożliwienie całemu personelowi 
opuszczenie budynku w bezpieczne miejsce.

Oprawy oświetleniowe serii LT z zasilaniem przez Systemy 
Centralnej Baterii firmy Eaton specjalnie są dostosowane do pracy 
w warunkach otoczenia, gdzie temperatury osiągają nawet -40°C. 
Pomagają zmniejszyć trudności związane z wytyczaniem dróg 
ewakuacyjnych w budynkach, w których panuje niska temperatura 
otoczenia. Zamontowanie wyspecjalizowanych, awaryjnych opraw 
oświetleniowych serii LT, które zapewniają stabilne działanie 
tam, gdzie inne oprawy oświetleniowe nie sprawdzają się albo 
wytwarzają mniejszą ilość światła. Dzięki temu umożliwia to 
usprawnienie pracy sieci dystrybucji pod kątem opłacalności.
Drogi ewakuacyjne muszą być wytyczane również na zewnątrz 
budynku, aby prowadzić ludzi do bezpiecznego miejsca. Sprawia 
to, że awaryjne oprawy oświetleniowe muszą znajdować się na 
zewnątrz przy wyjściach z budynków. Miejsca o dużych sezonowych 
wahaniach temperatur stanowią trudne wyzwanie w kwestii 
oświetlenia zewnętrznych dróg ewakuacyjnych. Seria opraw LT 
firmy Eaton łączy w sobie zarówno certyfikowane obudowy o klasie 
ochrony IP65, jak i wyspecjalizowane układy elektroniczne, które nie 
zawiodą nawet w zimie, gdy temperatury spadają poniżej zera.
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Oprawy oświetleniowe do zastosowań w niskich temperaturach otoczenia.
Koncepcja i parametry
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Normalne warunki otoczenia

Warunki chłodzenia –  
idealne w przypadku świeżych produktów  
przeznaczonych do konsumpcji w niedalekiej  
przyszłości, takie jak produkty mleczarskie

Warunki niskiej temperatury otoczenia –  
przeznaczone do stosowania w przypadku produktów 
mrożonych, które wymagają dłuższego czasu 
przechowywania przed spożyciem

Warunki ekstremalnej temperatury otoczenia –  
przeznaczone do obszarów szybkiego zamrażania

Ze względu na dynamicznie rozwijający się przemysł 
gospodarczy, liczba dostępnych produktów spożywczych, 
które transportowane są do supermarketów z większych i 
mniejszych centrów dystrybucji wciąż rośnie. Wymaga to 
ciągłego chłodzenia, albo zamrażania bez żadnych przerw.
Jak dobrze wiadomo, wysokie temperatury powodują problemy  
z działaniem układów elektronicznych w oprawach oświetleniowych. 
Natomiast temperatury poniżej zera stanowią niekorzystne  
obciążenie dla układów elektronicznych opraw oświetleniowych  
i mogą prowadzić do awarii, jeżeli elementy składowe tych opraw 
nie są przystosowane do pracy w tak trudnych warunkach otoczenia. 
Konstrukcja opraw Serii LT opiera się na wyspecjalizowanych  
układach elektronicznych, których poszczególne elementy są  
w stanie działać w ekstremalnie niskich warunkach otoczenia.
Ponadto niskie temperatury stanowią również wyzwanie 
dla lamp konwencjonalnych. Z tego powodu w serii LT 
zastosowano technologię LED, która zapewnia oczekiwany okres 
eksploatacji wynoszący minimum 50 000 godzin, co umożliwia 
zmniejszenie kosztów konserwacji i zminimalizowanie kosztów 
eksploatacji poprzez mniejszą moc zasilania wejściowego.

Koncepcja dla  
niskich temperatur.

Seria opraw LT firmy Eaton gwarantuje niezawodne 
działanie w szerokim zakresie temperatur otoczenia.

Seria opraw LT łączy w sobie znaki ewakuacyjne przeznaczone do 
stosowania na dużych przestrzeniach oraz na mniejszych, bardziej 
zwartych obszarach, a także oprawy oświetlenia awaryjnego do 
montażu zarówno na dużej, jak i małej wysokości. W związku  
z tym seria opraw LT to optymalne rozwiązanie do wszystkich 
zastosowań niskotemperaturowych, niezależnie od wielkości instalacji.
Dzięki oprawom oświetlenia awaryjnego firmy Eaton zakłady zarówno 
produktów chłodzonych, jak i mrożonych mogą osiągnąć zgodność  
z normami, zwiększone bezpieczeństwo i większą opłacalność.
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Oprawy oświetleniowe do zastosowań w niskich temperaturach otoczenia.
Koncepcja i parametry

Seria opraw Eaton LT: 
pracują w warunkach, w których inne 
oprawy przestają działać.
Trwałe obudowy – do ochrony diod LED i wewnętrznych układów  
elektronicznych wymagane są obudowy o klasie ochrony IP65  
i stopniach ochrony IK08 do IK10, umożliwiające oprawom  
oświetleniowym pracę w trudnych warunkach przy niskiej  
temperaturze otoczenia.

Oświetlenie wysokiej klasy – diody LED o wysokiej jakości  
w połączeniu z wyspecjalizowanymi układami optycznymi zapewniają 
stałe, jednolite oświetlenie piktogramów na znakach ewakuacyjnych. 
Dzięki natężeniu światła wynoszącemu 500 cd/m2 w zakresie bieli znaki 
ewakuacyjne pozostają wyraźnie widoczne pomimo złych warunków 
czy jasnego oświetlenia otoczenia. Podobnie jak w przypadku opraw 
oświetlenia awaryjnego doskonałe oświetlenie dróg ewakuacyjnych  
i rozległych obszarów gwarantują diody LED większej mocy  
i powiązane, wyspecjalizowane układy optyczne umożliwiające 
zastosowanie większych odstępów pomiędzy oprawami 
oświetleniowymi, a także zamontowanie ich na dużej wysokości. 
Niska temperatura nie tylko wydłuża okres przydatności do 
spożycia produktów spożywczych, ale również wydłuża okres 
użytkowania diod LED, w związku z czym od serii opraw LT można 
oczekiwać okresu użytkowania znacznie dłuższego niż zazwyczaj, 
co pozwala zapewnić oświetlenie dróg ewakuacyjnych i wyjść 
bezpieczeństwa wtedy, kiedy jest to najbardziej potrzebne. 

Układy elektroniczne o wysokiej sprawności – aby umożliwić 
stosowanie w temperaturze nawet -40°C, moduł elektroniczny 
montowany w oprawach serii LT zbudowano z starannie dobranych 
elementów składowych, tak aby zagwarantować niezakłóconą i 
bezawaryjną pracę w trudnych warunkach. Każdy moduł LT wyposażono 
w sprawdzoną technologię STAR firmy Eaton, która umożliwia dowolne 
programowanie trybów załączania (po zaniku napięcia, praca ciągła, 
załączanie przy użyciu przełącznika) każdej oprawy oświetleniowej 
w obwodzie bez dodatkowego przewodu komunikacyjnego oraz 

technologię CG umożliwiającą automatyczne monitorowanie każdej 
oprawy oświetleniowej. Ponadto możliwe jest wykrywanie zakłóceń 
pracy z dokładnością do pojedynczej diody LED dzięki zintegrowanej 
technologii SLI (Single LED monitoring Intelligence) firmy Eaton.

Szerokie zastosowania – chłodnie często stanowią część większych 
zakładów o złożonym rozplanowaniu, w związku z czym wymagana 
jest szeroka gama rozwiązań w zakresie oświetlenia awaryjnego. Seria 
opraw oświetleniowych LT firmy Eaton obejmuje kompletny zestaw 
znaków ewakuacyjnych o małym i dużym zasięgu rozpoznawania 
oraz opraw oświetlenia awaryjnego do montażu na małej i dużej 
wysokości, co zapewnia elastyczność względem wymogów obiektu 
i klienta. Obejmuje to zarówno zakłady o dużej, otwartej przestrzeni 
z wysokimi sufitami, jak i mniejsze obszary z niższymi sufitami.

Przepisy dotyczące produktów spożywczych – dzięki pełnej 
certyfikacji HACCP, PZH i IFS seria LT nadaje się do stosowania 
w branży przechowywania i przygotowywania żywności. 
Zapewnia to zachowanie wymaganego stopnia higieny. 

Zasięg rozpoznawania znaków  
ewakuacyjnych

Wysokość montażowa opraw oświetleniowych 
dla dróg ewakuacyjnych

Duże magazyny: do 60 m 46011 LED LT CG-S ~ 10 m Atlantic LED O HB LT CG-S: 
optyka symetryczna

Atlantic LED R HB LT CG-S: 
optyka asymetryczna

Małe magazyny: ~ 24 m Atlantic LED S LT CG-S:
jednostronne

Atlantic LED D LT CG-S: 
dwustronne

~ 4 m Atlantic LED O LT CG-S:  
optyka symetryczna 

Atlantic LED R LT CG-S:  
optyka asymetryczna

Certyfikat HACCP, PZH i IFS poświadcza, że 
oprawy oświetleniowe serii LT są zgodne z 
wymogami przepisów dotyczących żywności, 
mianowicie rozporządzenia WE nr 852/2004 
(załącznika II dotyczącego zasad HACCP, 
rozdziału I, ustępu 2a, b i rozdziału II, ustępu 1c 
w obszarze oświetlenia sufitowego).*

* Należy pamiętać: Szereg opraw oświetleniowych „Atlantic LT CG-S” jest certyfikowany do stosowania we wszystkich trzech poniższych obszarach  
o podwyższonym standardzie higieny. Oprawy oświetleniowe „46011 LED LT CG-S” są certyfikowane tylko do stosowania w miejscach o podwyższonym  
standardzie higieny, sklasyfikowanych jako „suche i pozbawiony wilgoci i pyłu”.  
Zasadniczo rozróżniamy trzy obszary zastosowań o podwyższonym standardzie higieny: 
1. suchy i pozbawiony wilgoci i pyłu (na przykład chłodnia); 
2. suchy i potencjalnie zapylony (na przykład piekarnia); 
3. wilgotne miejsca o podwyższonym standardzie higieny (na przykład zakłady przetwórstwa rybnego lub mięsnego).
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Oprawy oświetleniowe do zastosowań w niskich temperaturach otoczenia. 
Wytyczne do projektowania opraw w chłodni
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Oprawy oświetleniowe do zastosowań w niskich temperaturach otoczenia.
Wytyczne do projektowania opraw w chłodni

46011 LED 
LT CG-S
Oprawa LED o stopniu 
szczelności IP65 z zasięgiem 
rozpoznawania znaku 60m

Atlantic LED LT 
CG-S
Oprawa oświetlenia 
ewakuacyjnego LED o wysokim 
stopniu szczelności (IP65)  
i zasięgu rozpoznawiania 24 m

Atlantic LED  
HB LT CG-S
Oprawy oświetlenia awaryjnego  
o wysokim stopniu szczelności 
IP65 do montażu na dużej 
wysokości do 30 m

Atlantic 
LED LT CG-S
Oprawy oświetlenia  
awaryjnego o wysokim  
stopniu szczelności IP65 do 
montażu na wysokości do 8 m
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Atlantic LED LT CG-S
Oprawa oświetlenia awaryjnego

Atlantic LED R LT CG-S

Atlantic LED O LT CG-S

Atlantic LED LT CG-S
• Oprawa oświetlenia awaryjnego LED o wysokim stopniu szczelności (IP65) do zastosowań wewnątrz i na 

zewnątrz budynków
• Dostosowana elektronika z elementami zapewniającymi niezawodne działanie w temperaturze do -40°C
• Oprawa oświetleniowa o obniżonej temperaturze powierzchni do zastosowania w obszarach zagrożenia 

pożarowego
• Wg normy HACCP, PZH i IFS nadaje się do stosowania w sektorze przetwórstwa spożywczego
• Trwała konstrukcja z odlewanego aluminium i klosz o dużej odporności na uderzenia wykonany  

z poliwęglanu IK10
• Okablowanie przelotowe 
• Duży rozstaw opraw dzięki zastosowaniu specjalnego układu optycznego oraz wysoce efektywnych 

diod HighPower Led
• Rozstaw opraw do 24 m przy uzyskaniu natężenia 1 lx na drodze ewakuacyjnej oraz do 13 m dla  

strefy otwartej
• Mniejsze koszty konserwacji dzięki wysokiej trwałości diod LED > 50 000 godzin 
• Okres użytkowania zwiększony przy temperaturze otoczenia -20°C
• Mniejsze koszty serwisu dzięki technologii CEWA GUARD
• Automatyczny monitoring funkcjonalny do 20 opraw oświetleniowych na obwód końcowy
• Zredukowane koszty instalacji dzięki technologii STAR
• Dowolnie programowalny tryb pracy opraw w jednym obwodzie końcowym

Strumień światła Atlantic LED R LT 225 lm 
Atlantic LED O LT 220 lm

Strumień światła ΦE/ΦN pod koniec  
okresu pracy awaryjnej 

 
100 %

Materiał obudowy Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo
Klosz: poliwęglan (wytrzymałość drutu żarnikowego do 850°C)

Kolor obudowy Szary
Waga Atlantic LED R LT CG-S 1,4 kg 

Atlantic LED O LT CG-S 1,4 kg
Sposób montażu Montaż na suficie
Złącza zasilania 3 x 2,5 mm2

Zasilanie 220–240 V, 50/60 Hz 
176–275 V DC

Pobór prądu przy zasilaniu awaryjnym (220 V DC) 20,5 mA
Pobór mocy – zasilanie sieciowe 
(moc pozorna / moc czynna)

 
6,1 VA / 4,65 W

Współczynnik mocy 0,77 
Zakres temperatury pracy -40°C do +40°C
Źródło światła HighPower LED 2 x 1,5W

Szczegóły zamówienia 
Typ Zakres dostawy Nr. zamówienia

Atlantic LED R LT CG-S Oprawa oświetlenia awaryjnego do zastosowania  
w niskiej temperaturze otoczenia z optyką 
asymetryczną do oświetlenia dróg ewakuacyjnych, 
ze statecznikiem elektronicznym w technologii  
CG-S (20 ad-resów), ze śrubami ze stali szlachetnej  
i dławnicą kablową M20

40071354866

Atlantic LED O LT CG-S Oprawa oświetlenia awaryjnego do zastosowania  
w niskiej temperaturze otoczenia z optyką 
symetryczną do oświetlenia strefy otwartej, ze 
statecznikiem elektronicznym w technologii CG-S
(20 ad-resów), ze śrubami ze stali szlachetnej  
i dławnicą kablową M20

40071354867
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Atlantic LED LT CG-S 
Oprawa oświetlenia awaryjnego

Wytyczne projektowe Atlantic LED R LT – asymetryczna emisja światła dla E = 1.0 lx (0.5 lx) 
Płaszczyzna pomiarowa 0.02 m, współczynnik konserwacji MF = 80%, tryb awaryjny, odstępy w m

Wysokość montażu  
[m]

Sposób montażu
L1 L2 L3 L4

2.5 Montaż na suficie 6.0 (6.5) 13.0 (14.2) 2.0 (3.0) 6.1 (7.3)
3.0 Środek drogi 

ewakuacyjnej
6.8 (7.5) 15.0 (16.2) 1.7 (3.2) 6.1 (8.0)

3.5 7.5 (8.4) 16.8 (18.3) 1.4 (2.8) 5.6 (8.5)
4.0 8.3 (9.2) 18.5 (20.3) 1.2 (2.5) 5.0 (8.7)
4.5 9.0 (10.0) 20.0 (22.2) 1.1 (2.2) 4.4 (8.6)
5.0 9.6 (10.7) 21.5 (24) 1.1 (1.9) 3.9 (7.9)
5.5 10.3 (11.5) 23.0 (25.7) 1.1 (1.8) 3.6 (7.2)
6.0 10.8 (12.2) 24.4 (27.2) 1.0 (1.6) 3.3 (6.6)
6.5 3.6 (12.9) 24.2 (28.8) 1.0 (1.6) 3.3 (6.0)
7.0 3.5 (13.6) 21.9 (30.2) 1.0 (1.6) 3.3 (5.5)
7.5 3.4 (14.2) 21.8 (31.7) 1.0 (1.6) 3.2 (5.2)
8.0 3.3 (14.8) 22.0 (33.2) 0.9 (1.5) 3.1 (4.9)
8.5 3.1 (15.3) 22.5 (34.6) 0.8 (1.5) 3.0 (4.6)

Wytyczne projektowe Atlantic LED O LT – symetryczna emisja światła dla E = 1.0 lx (0.5 lx) 
Płaszczyzna pomiarowa 0.02 m, współczynnik konserwacji MF = 80%, tryb awaryjny, odstępy w m

Wysokość montażu  
[m]

Sposób montażu
L1 L2 L3 L4

2.5 Montaż na suficie 4.5 (5.4) 10.7 (12.4) 3.8 (4.5) 8.9 (10.0)
3.0 Środek drogi 

ewakuacyjnej
4.7 (5.9) 11.7 (13.8) 4.1 (5.0) 9.9 (11.4)

3.5 4.9 (6.3) 12.5 (15.1) 4.1 (5.4) 10.8 (12.5)
4.0 4.3 (6.6) 13.2 (16.1) 4.1 (5.8) 11.4 (13.6)
4.5 2.3 (6.8) 13.6 (17.0) 2.1 (5.8) 11.2 (14.5)
5.0 1.9 (6.8) 13.1 (17.8) 1.9 (5.8) 10.4 (15.3)
5.5 1.6 (6.5) 12.5 (18.5) 1.5 (5.8) 9.6 (16.0)
2.5 Montaż na suficie 3.9 (4.3) 9.6 (10.6) 2.9 (3.6) 7.2 (8.5)
3.0 Oświetlenie 

pomieszczenia
3.4 (4.6) 10.6 (11.6) 3.1 (4.1) 8.1 (9.8)

3.5 3.4 (5.1) 11.6 (13.2) 3.1 (4.2) 8.8 (10.4)
4.0 3.4 (5.6) 12.5 (14.6) 2.8 (4.1) 9.4 (11)
4.5 2.4 (5.9) 13.0 (15.6) 1.8 (4.1) 10.2 (11.8)
5.0 1.9 (6.2) 12.1 (16.8) 0.8 (3.8) 11.1 (12.3)

Atlantic LED R LT CG-S 
optyka asymetryczna

Atlantic LED O LT CG-S 
optyka symetryczna
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Atlantic LED HB LT CG-S 
Oprawa oświetlenia awaryjnego do montażu na dużej wysokości

Atlantic LED R HB LT CG-S

Atlantic LED O HB LT CG-S

Atlantic LED HB LT CG-S 
• Oprawa oświetlenia awaryjnego LED o wysokim stopniu szczelności (IP65) do zastosowań wewnątrz i na 

zewnątrz budynków
• Dostosowana elektronika z elementami zapewniającymi niezawodne działanie w temperaturze do -40°C
• Oprawa oświetleniowa o obniżonej temperaturze powierzchni do zastosowania w obszarach zagrożenia 

pożarowego
• Wg normy HACCP, PZH i IFS nadaje się do stosowania w sektorze przetwórstwa spożywczego
• Trwała obudowa odlewana z aluminium z odpornym na uderzenia kloszem z poliwęglanu IK10
• Okablowanie przelotowe
• Specjalny układ optyczny oraz wysoko efektywne diody HighPower Led umożliwiają montaż opraw na 

wysokości do 28 m
• Rozstaw opraw do 25 m przy uzyskaniu natężenia 1 lx na drodze ewakuacyjnej oraz do 14 m dla  

strefy otwartej
• Mniejsze koszty konserwacji dzięki wysokiej trwałości diod LED > 50 000 godzin 
• Mniejsze koszty serwisu dzięki technologii CEWA GUARD
• Automatyczny monitoring funkcjonalny do 20 opraw oświetleniowych na obwód końcowy
• Zredukowane koszty instalacji dzięki technologii STAR
• Dowolnie programowalny tryb pracy opraw w jednym obwodzie końcowym

Strumień światła 340 lm
Strumień światła ΦE/ΦN pod koniec  
okresu pracy awaryjnej 100 %
Materiał obudowy Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo

Klosz: poliwęglan (wytrzymałość drutu żarnikowego do 850°C)
Kolor obudowy Szary
Waga Atlantic LED R HB LT CG-S 1,4 kg 

Atlantic LED O HB LT CG-S 1,4 kg
Rodzaj montażu Montaż na suficie
Złącza zasilania 3 x 2,5 mm2

Napięcie zasilania 220–240 V, 50/60 Hz 
176–275 V DC

Pobór prądu przy zasilaniu awaryjnym (220 V DC) 20,5 mA
Pobór mocy – zasilanie sieciowe 
(moc pozorna / moc czynna) 6,1 VA / 4,65 W
Współczynnik mocy 0,77
Zakres temperatury pracy -40°C do +40°C
Źródło światła HighPower LED 2 x 1,5W

Szczegóły zamówienia 
Typ Zakres dostawy Zamówienie Nr.

Atlantic LED R HB LT CG-S Oprawa oświetlenia awaryjnego z optyką 
asymetryczną do oświetlenia dróg ewakuacyjnych, 
ze statecznikiem elektronicznym w technologii  
CG-S (20 adresów), z dławnicą kablową M20

40071354868

Atlantic LED O HB LT CG-S Oprawa oświetlenia awaryjnego, z optyką 
symetryczną do oświetlenia antypanicznego/
przestrzennego, ze statecznikiem elektronicznym  
w techno-logii CG-S (20 adresów), z dławnicą 
kablową M20

40071354869
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Atlantic LED HB LT CG-S 
Oprawa oświetlenia awaryjnego z wąskim strumieniem światła 

Wytyczne projektowe Atlantic LED R HB LT– asymetryczna emisja światła dla E = 1.0 lx (0.5 lx) 
Płaszczyzna pomiarowa 0.02 m, współczynnik konserwacji MF = 80%, tryb awaryjny

Wysokość montażu  
[m]

Sposób montażu
L1 L2 L3 L4

8 Montaż na suficie 5.8 ( 6.7) 13.3 (15.2) 2.7 (3.4) 6.8 ( 9.3)
10 Środek drogi 

ewakuacyjnej
6.7 ( 7.6) 15.2 (17.4) 2.9 (3.6) 7.3 ( 9.6)

12 7.4 ( 8.5) 17.0 (19.5) 2.9 (4.0) 8.0 ( 9.7)
14 7.9 ( 9.4) 18.7 (21.4) 2.7 (4.1) 8.2 (10.2)
16 8.4 (10.1) 20.1 (23.1) 2.6 (4.1) 8.2 (11.0)
18 8.7 (10.7) 21.4 (25.0) 2.5 (4.0) 8.0 (11.5)
20 9.0 (11.3) 22.5 (26.6) 2.4 (3.8) 7.7 (11.5)
22 9.0 (11.7) 23.4 (28.0) 2.2 (3.7) 7.4 (11.6)
24 8.9 (12.1) 24.2 (29.3) 2.1 (3.6) 7.2 (11.5)
26 8.4 (12.4) 24.8 (30.5) 1.8 (3.5) 7.0 (11.2)
28 6.5 (12.6) 25.2 (31.6) 1.4 (3.4) 6.8 (10.9)
30 2.9 (12.7) 25.4 (32.6) 0.8 (3.2) 6.5 (10.6)

Wytyczne projektowe Atlantic LED O HB LT– symetryczna emisja światła dla E = 1.0 lx (0.5 lx) 
Płaszczyzna pomiarowa 0.02 m, współczynnik konserwacji MF = 80%, tryb awaryjny

Wysokość montażu  
[m]

Sposób montażu
L1 L2 L3 L4

8 Montaż na suficie 3.9 (4.6)  9.2 (11.2) 3.9 (4.8)  9.6 (11.6)
10 Środek drogi 

ewakuacyjnej
4.3 (5.2) 10.3 (12.3) 4.3 (5.3) 10.5 (12.8)

12 4.8 (5.7) 11.4 (13.5) 4.6 (5.6) 11.2 (13.9)
14 5.1 (6.2) 12.3 (14.5) 5.0 (6.0) 12.0 (14.8)
16 5.2 (6.5) 13.0 (15.5) 5.2 (6.4) 12.8 (15.5)
18 5.3 (6.9) 13.7 (16.5) 5.2 (6.8) 13.5 (16.2)
20 5.2 (7.2) 14.3 (17.4) 5.1 (7.1) 14.1 (17.1)
22 4.9 (7.3) 14.6 (18.2) 4.8 (7.3) 14.5 (17.8)
24 4.3 (7.4) 14.8 (18.9) 4.3 (7.4) 14.6 (18.6)
26 3.0 (7.4) 14.8 (19.6) 3.3 (7.4) 14.6 (19.3)
28 0.2 (7.4) 14.6 (20.1) 0.5 (7.3) 14.4 (19.8)
30 - (7.1) 12.9 (20.5) - (7.0) 12.3 (20.3)
8 Montaż na suficie 3.0 (3.1)  7.8 ( 9.4) 2.8 (3.6)  8.0 (10.4)
10 Oświetlenie 

pomieszczenia
3.1 (3.9)  8.2 (10.7) 3.4 (3.5)  9.1 (10.6)

12 3.4 (4.2)  8.9 (11.4) 3.6 (3.9)  9.8 (11.4)
14 3.4 (4.5)  9.2 (12.0) 4.1 (4.2) 10.9 (12.3)
16 3.5 (4.7)  9.7 (12.6) 4.4 (4.6) 11.7 (13.1)
18 4.0 (4.4) 10.7 (12.3) 4.3 (5.5) 11.8 (14.9)
20 3.5 (4.9) 10.7 (13.4) 4.8 (5.5) 13.1 (15.1)
22 4.1 (5.0) 11.9 (13.8) 4.2 (5.8) 12.8 (16.0)
24 3.6 (5.0) 12.1 (14.3) 4.3 (6.1) 13.7 (16.8)
26 3.4 (5.5) 12.6 (15.3) 4.0 (5.9) 14.0 (16.9)
28 2.6 (4.8) 12.8 (15.1) 3.8 (6.5) 14.6 (18.4)
30 1.9 (4.9) 13.5 (15.7) 2.3 (6.5) 14.4 (18.8)
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Atlantic LED LT CG-S 
Oprawa znaku ewakuacyjnego

Atlantic LED LT CG-S
• Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED o wysokim stopniu szczelności (IP65) do zastosowania wewnątrz 

i na zewnątrz budynku
• Dostosowana elektronika z elementami zapewniającymi niezawodne działanie w temperaturze do -40°C
• Oprawa oświetleniowa o obniżonej temperaturze powierzchni do zastosowania w obszarach  

zagrożenia pożarowego
• Wg normy HACCP, PZH i IFS nadaje się do stosowania w sektorze przetwórstwa spożywczego
• Trwała obudowa odlewana z aluminium z odpornym na uderzenia kloszem z poliwęglanu IK10
• Jasność piktogramu > 500 cd/m² dla koloru białego zgodnie z DIN 4844-1 i wysoką równomiernością 

luminancji Lmin/Lmaks > 0,8 
• Mniejsze koszty konserwacji dzięki wysokiej trwalości diod LED > 50 000 godzin
• Mniejsze koszty serwisu dzięki technologii CEWA GUARD
• Automatyczny monitoring funkcjonalny do 20 opraw oświetleniowych na obwód końcowy
• Zredukowane koszty instalacji dzięki technologii STAR
• Dowolnie programowalny tryb pracy opraw w jednym obwodzie końcowym

Zasięg rozpoznawania znaku 24 m
Strumień światła ΦE/ΦN pod koniec  
okresu pracy awaryjnej 

 
100 %

Materiał obudowy Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo
Klosz: poliwęglan (wytrzymałość drutu żarnikowego do 850°C)

Kolor obudowy Szary
Waga Atlantic LED S LT 1,4 kg 

Atlantic LED D LT 1,6 kg
Sposób montażu Montaż ścienny i sufitowy
Złącza zasilania 3 x 2,5 mm2

Napięcie zasilania 220–240 V, 50/60 Hz 
176–275 V DC

Pobór prądu przy zasilaniu awaryjnym (220 V DC) 20,5 mA
Pobór mocy – zasilanie sieciowe 
(moc pozorna / moc czynna) 6,1 VA / 4,65 W
Współczynnik mocy 0,77
Zakres temperatury pracy -40°C do +40°C
Źródło światła HighPower LED 2 x 1,5W

Szczegóły zamówienia 
Typ Zakres dostawy Zamówienie Nr.

Atlantic LED S LT CG-S Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, do zastosowań  
w niskiej temperaturze otoczenia  (do-40°C) świecąca 
jednostronnie,ze statecznikiem elektronicznym w 
technologii CG-S (20 adresów) z śrubami ze stali 
szlachetnej i dławnicą kablową M20

40071354864

Atlantic LED D LT CG-S Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, do zastosowań  
w niskiej temperaturze otoczenia  (do-40°C) świecąca 
dwustronnie,ze statecznikiem elektronicznym w 
technologii CG-S (20 adresów) z śrubami ze stali 
szlachetnej i  dławnicą kablową M20

40071354865

Akcesoria 
Typ Zakres dostawy Zamówienie Nr.

Piktogramy do Atlantic S
PR wg normy ISO 7010 piktogram 155-000-011
PL wg normy ISO 7010 piktogram 155-000-012
PU wg normy ISO 7010 piktogram 155-000-013
PO wg normy ISO 7010 piktogram 40071350277
Piktogramy do Atlantic D (potrzebne 2 szt.)
PR wg normy ISO 7010 piktogram 155-000-211
PL wg normy ISO 7010 piktogram 155-000-212
PU wg normy ISO 7010 piktogram 155-000-213
PO wg normy ISO 7010 piktogram 40071350287
BL Przezroczysty klosz 155-000-209
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Atlantic LED S LT CG-S

Atlantic LED D LT CG-S

LED-Färbung im Weiß:

LED-Färbung im Weiß:
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46011 LED LT CG-S
Oprawa znaku ewakuacyjnego

46011 LED LT CG-S

Wymiary w mm

46011 LED LT CG-S
• Oprawa LED o stopniu szczelności IP65 z zasięgiem rozpoznawania znaku 60m
• Przystosowana do pracy na zewnątrz (dławnica z membraną wentylującą: patrz akcesoria)
• Przystosowana do pracy w zakładach przetwórstwa żywności zgodnie z wymogami HACCP, PZH i IFS
• Dostosowana elektronika z elementami zapewniającymi niezawodne działanie w temperaturze do -40°C
• Piktogram drukowany na płycie z poliwęglanu
• Jasność piktogramu > 500 cd/m² dla koloru białego zgodnie z DIN 4844-1 i wysoką równomiernością 

luminancji Lmin/Lmaks > 0,8
• Mniejsze koszty konserwacji dzięki wysokiej trwalości diod LED > 50 000 godzin
• Mniejsze koszty serwisu dzięki technologii CEWA GUARD
• Automatyczny monitoring funkcjonalny do 20 opraw oświetleniowych na obwód końcowy
• Zredukowane koszty instalacji dzięki technologii STAR
• Dowolnie programowalny tryb pracy opraw w jednym obwodzie końcowym

Szczegóły zamówienia 
Typ Zakres dostawy Zamówienie Nr.

46011 LED LT CG-S Oprawa ze żródłem światła LED do podświetlania
piktogramu jednostronnego, ze statecznikiem CGS
20 adresów), do -40 °C, bez klosza

40071351579

Zasięg rozpoznawania znaku 60 m
Strumień światła ΦE/ΦN pod koniec  
okresu pracy awaryjnej 100 %
Materiał obudowy Obudowa: Blacha stalowa lakierowana; panel: poliwęglan
Kolor obudowy Biały, RAL 9010
Waga 5,5 kg
Sposób montażu Do ściany
Złącza zasilania 2 x 3 x 2,5 mm2

Napięcie zasilania 220–240 V AC, 50/60 Hz 
176–275 V DC

Pobór prądu przy zasilaniu awaryjnym (220 V DC) 50 mA
Pobór mocy – zasilanie sieciowe 
(moc pozorna / moc czynna) 11,0 VA / 10,5 W
Współczynnik mocy 0,9
Zakres temperatury pracy -40°C do +40°C
Źródło światła HighPower LED 8 x 1W
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*

*  Do zastosowania na zewnątrz z użyciem wkręcanej dławicy kablowej z membraną  
wentylacyjną (patrz akcesoria)

Akcesoria 
Typ Zakres dostawy Zamówienie Nr.

Klosz z nadrukowanym piktogramem 
Piktogram PR ISO 7010 Klosz z piktogramem sitodrukowym 40071351588
Piktogram PL ISO 7010 Klosz z piktogramem sitodrukowym 40071351587
Piktogram PU ISO 7010 Klosz z piktogramem sitodrukowym 40071351589
Piktogram PO ISO 7010 Klosz z piktogramem sitodrukowym 40071354210
Dławnica kablowa Dławnica kablowa z membraną  

wentylacyjną 
40071350005

LED-Färbung im Weiß:



W Eaton naszym celem jest sprostanie wyzwaniu polegającemu 
na dostarczaniu energii światu, który jest coraz bardziej 
wymagający. W ciągu ponad 100-letniego doświadczenia  
w dystrybucji energii elektrycznej zdobyliśmy wiedzę, dzięki 
której patrzymy daleko w przyszłość. Twórcy rozwiązań dla 
infrastruktury o znaczeniu krytycznym z całego świata korzystają 
z propozycji Eaton obejmujących przełomowe produkty, 
rozwiązania pod klucz i usługi techniczne. 

Dostarczamy przedsiębiorstwom niezawodne, wydajne 
i bezpieczne rozwiązania związane z dystrybucją energii. 
Indywidualne podejście do klienta, pełne wsparcie na każdym 
etapie projektu oraz wychodzenie poza schematy to nasza 
odpowiedź na potrzeby jutra. Podejmij wyzwania z Eaton. 
Odwiedź witrynę www.Eaton.com
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www.cooperindustries.com.pl
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Eaton jest zarejestrowanym znakiem 
towarowym. 

Wszystkie inne znaki towarowe są 
własnością odpowiednich firm.

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie 
produktów, informacji zawartych w niniejszym dokumencie oraz 
cen; zastrzega również, że w dokumencie mogą wystąpić błędy 
i pominięcia. Wiążący charakter mają wyłącznie potwierdzenia 
zamówień oraz dokumentacja techniczna sporządzona przez 
Eaton. Fotografie i ilustracje nie stanowią gwarancji identyczności 
określonego układu lub funkcji. Ich wykorzystanie w dowolnej formie 
warunkowane jest uzyskaniem wcześniejszej zgody firmy Eaton. To 
samo dotyczy znaków towarowych (w szczególności Eaton, Moeller  
i Cutler-Hammer).


