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Semnalizare “Păstrează distanța”
Corpurile CristalWay cu noile pictograme

Disponibile ACUM la Consolight
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Medii de utilizare, cui se adresează produsul

În actualele condiții, generate de

pandemia COVID-19, există noi

reglementări care permit continuarea

activitatii economice, educației, sanatații

și sporturilor.

Acestea se referă la condiția asigurării

distanței fizice între persoane.

De aceea sunt necesare măsuri vizibile

de prevenire și protecție, cum ar fi

NOUA semnalizare de siguranță de la

Eaton, “PĂSTRAȚI DISTANȚA”.
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Semnalizarea de urgență cu CrystalWay

CrystalWay este gama standard de corpuri de iluminat de urgență, de înaltă calitate, și
estetică.

Reunește o serie de opțiuni de montare flexibilă și un design modern, perfect pentru
clădirile de birouri, clădiri comerciale și instituții publice.

Cadrul transparent și profilul redus permite integrarea perfectă în arhitectura din jur și este
perfect pentru orice dimensiune a proiectului.

Iluminarea LED asigură vizibilitate uniformă, fără supraîncălzire, ceea ce oferă corpului de
iluminat un finisaj impecabil conform EN1838.

Această gamă cu durată de viață de 10 ani beneficiază de un design ecologic pentru a
îndeplini cele mai noi standarde de mediu. Utilizarea LED-urilor, a componentelor cu durată
lungă de viață și testarea automată reduc semnificativ costurile de operare și întreținere a
instalației.

Descrierea generală a corpurilor CristalWay
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Corpurile CrystalWay “Păstrează distanța”

Corpurile de iluminat de urgență pot avea și alt rol pe lângă cel de a indica IEȘIREA DE URGENȚĂ.

Uneori, este necesar să identificăm echipamente de intervenție sau zone de siguranță.

Este nevoie de noi pictograme care ne ajută 

să păstrăm distanța sigură 

În cele mai multe domenii, ACUM este nevoie ca persoanele să 

păstreze o “distanță fizică de siguranță”.

Responsabilii cu mentenanța clăridilor și cu siguranța persoanelor 

trebuie să asigure semnlizare clară pentru a educa și reaminti 

reglementările de siguranță actuale.

Eaton a dezvoltat două noi VARIANTE DE ECHIPARE a corpurilor 

CrystalWay, care indică păstrarea distanței de 1 sau 2 metri.
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• Noile produse au la baza corpul principal 30m 230V, fara acumulator, cu pictogramele “Pastreaza
distanta” incluse

• Tehnologie LED pentru luminozitate mare > 500cd/sqm, uniformitate ridicata Lmin/Lmax > 0.8 și 
vizibiliate la 30m (acc.to EN1838)  

• Costuri de operare reduse datorită puterii efective de numai 1.8 W

• Material carcasa: policarbonat

• Culoare carcasa: rama transparenta, White RAL 9003 Base

• Greutate: 0.7 kg

• Tip montaj: perete și tavan (cu accesorii standard incluse), suspendat (cu accesorii optionale, comada 
separata) 

• Conectare: până la 2.5 mm 2 cabluri rigide sau flexible

• Voltaj: 230 VAC (50 Hz) / 220 V DC

• Consum operare: (apparent power/effective power): 3 VA / 1.8 W

• Temperatura ambientala de functionare: 5 °C to +35 °C

Corpurile CrystalWay “Păstrează distanța”, 

specificații tehnice:
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Soluții pentru orice tip de montaj

CrystalWay “Păstrează distanța” este livrat cu toate accesoriile pentru montarea pe perete și cu un set
de pictograme.

Separat sunt disponibile accesorii pentru montare suspendată, aparentă și încastrată.
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Contact Consolight

Cereți detalii suplimentare sau plasați o comanda la:

Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 1 G, Sector 3
031 805 44 41 / (42) (43)
031 805 44 40
iluminat@consolight.ro

mailto:comenzi@consolight.ro

