NexiTech LEDTM

Nová řada LED nouzových svítidel

NexiTech LED spolehlivost
Automatický test funkčnosti ve shodě s normou ČSN EN 50172
Autonomní verze svítidla NexiTech LEDTM přichází s chytrým řešením automatické diagnostiky; řídící jednotka průběžně
kontroluje parametry baterie a pravidelně testuje její funkčnost, jak je požadováno v normě ČSN EN 50172.
Dvoubarevná (zelená/žlutá) LED signalizuje stav zařízení jednoduchým a intuitivním způsobem.
Z důvodu úplného vybití baterie způsobené autotestem, NexiTech LEDTM může být nastaveno testování se zpožděním jednoho
týdne, tak jsme schopni získat dvě skupiny „liché a sudé” garantující alespoň nejméně 50% funkčních svítidel i po proběhlém
autotestu.
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Spolehlivost, estetika a kvalita pro každého
Toto jsou silné stránky svítidla NexiTech LEDTM, nové
nouzové svítidlo vyvinuto divizí Eaton Cooper Safety.
NexiTech LEDTM byl vyvinut na základě potřeby vytvořit
vysoce kvalitní řešení přístupné pro každého, které lze snadno
nainstalovat a je všestranně použitelné.
Počínaje vysokou kvalitou elektroniky a baterií až po použité
plastové materiály a svorky, kombinuje toto nouzové svítidlo
v sobě spolehlivost, nejlepší technologii a pozornost na detail.

NexiTech LEDTM verze pro vnitřní použití IP40

a výkonnost
Pravidelné prohlídky a testy
Kdy

Předmět prohlídky

Denně

Vizuální kontrola indikátorů

Jednou za měsíc

Rozvícení svítidla v nouzovém režimu, simulace výpadku napájení

Jednou za rok

Zkouška po celou dobu jmenovitého provozu, výsledek zaznamenán do provozního deníku

Legenda stavové LED
Barva Stav LED

Význam

Svítí zelená

Normalní provoz, baterie se dobíjí, je přítomno napájení

Bliká zelená

Zařízení je v testovacím režimu

Pomalu bliká žlutá

Závada baterie (rozpojena, nedostatečná kapacita)

Rychle bliká žlutá

Závada světelného zdroje

www.eaton.cz
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Jednoduché a univerzální,
Od svítidla k bezpečnosti je velmi blízko
Svítidlo lze použít jako jednostranný nebo oboustranný piktogram, v souladu s mezinárodními standardy ISO7010, NexiTech
LEDTM se z něj stává skutečný bezpečnostní prvek s viditelností 20 nebo 30 m.
Během fáze vývoje produktu byli brány v úvahu požadavky na osvětlenost a jednotnost, které jsou vyžadovány normou EN1838.
Tento proces vedl k vytvoření jedinečné, vysoce výkoné bezpečnostní značky pro únikové východy.
Verze nouzových svítidel NexiTech LEDTM s 150, 250 a 400 lm mohou být provozovány v trvalém (M) i pohotovostním (NM)
režimu, dle přání uživatele.
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Jednoduchá instalace a univerzální použití
Jeden produkt s mnoha možnostmi instalace
Jedním z hlavních cílů vývoje NexiTech LEDTM byla jednoduchá
instalace; není potřeba žádného nářadí k otevření nebo zavření
samotného svítidla; navíc díky přítomnosti bezšroubových svorek
je instalace ještě více jednodušší.
NexiTech LEDTM může být instalován na stěnu, strop, zapuštěn
do stěny nebo podhledu. Ačkoliv je svítidlo vhodné pro použití
v interiérech jako jsou kaceláře, školy, university a nemocnice,
NexiTech LEDTM může být rychle proměněn ve venkovní
jednotku jednoduchým přidáním sady pro zvýšení krytí na IP65.
Tato sada umožní použít NexiTech LEDTM ve vlhkém a prašném
prostředí jako jsou podzemní parkoviště a výrobní závody.

NexiTech LEDTM sada pro zvýšení krytí IP65

vhodné pro každé prostředí

Sada pro montáž oboustranného panelu

NexiTech LEDTM jako oboustranný panel s pozorovací
vzdáleností 30 m.
Dostupné směrové značky: dolů-dolů, dolů-slepý,
vlevo-vpravo.

www.eaton.cz

Jednostranný piktogram

Vytvoří z NexiTech LEDTM jednostranné
nouzové svítidlo s pozorovací vzdáleností
20m.
Do stupné směrové značky: dolů, nahorů,
vlevo, vpravo.
Nouzové svítidlo

NexiTech LEDTM

5

NexiTech LEDTM

Detail tvoří rozdíl
K zachycení kvalitativních aspektů se pozornost přesouvá
na vnější vzhled, design a technologické řešení; každý
detail je potřeba analyzovat i vnitřní části svítidla, které
jsou často brány v úvahu až jako sekundární, stejně tak
elektroniku: srdce nouzového svítidla.
NexiTech LEDTM je výrobek vynikající kvality, který zajišťuje
bezkonkurenční spolehlivost.
K dosažení vyníkajícího výsledku byl kladen důraz na každý
aspekt, nic nebylo přehlédnuto. Konečné provedení těla
svítidla, elektroniky, baterií, svorek a použitých LED bylo
podmíněno dosažením kvalitativních kritérií. Nabízí vlastnosti,
které očekáváte od vlajkové lodi nouzového osvětlení.

Základna je vybavena předpřipravenými otvory pro kabely, svorky umožňují
připojení pevného nebo flexibilního kabelu od 0,5 do 2,5 mm². Kabelové připojení
je pomocí bezšroubových svorek.

Velký počet LED (až 60 LED v 500 lm svítidle) jsou zdrojem stejnoměrného
osvětlení, omezující oslnění. Poslední generace LED umožňuje dosáhnout
významých úspor elektrické energie díky výbornému poměru lm/W.

Elektronické obvody jsou konstruovány z velmi kvalitních komponent
zahrnujících vysokofrekvenční napájecí zdroj a mikroprocesor kontrolující
vlastnosti svítidla.
Vysokoteplotní baterie, dodávané od ověřených výrobců, zajišťující výkon nad
rámec zákonných požadavků.
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Technický list

LED

IP40
IP65

NexiTech LEDTM
Základna a reflektor z bílého polykarbonátu
Difuzor čirý polykarbonát, test žhavým vláknem 850 °C
IP40 IK03
IP65 IK07 s použitím sady pro zvýšení krytí NEXI-IP

Kryt
Krytí
Funkce

NexiTech LEDTM
verze pro vnitřní použití IP40

NM - Pohotovostní, M - Trvalý

Světelný tok
Nabíjení
Klidový režim
Testování
Možnosti montáže
Napájení
Provozní teplota

IP65 sada pro zvýšení krytí
- 308x125x53 mm

Pozorovací vzdálenost

Pohotovostní režim: 100, 150, 250, 400, 500 lm
Trvalý režim: 60 lm
12 h pro 1 h a 1,5 h verze
24 h pro 3 h verze (12 h nabíjení pro pohotovostní dobu 2 h)
Klidový režim pomocí vzdáleného ovládání TLU obj. č. LUM10312 (autonomní verze)
Autotest obvod (autonomní verze)
Magnetický test funkčnosti (autonomní verze)
Montáž do podhledu se sadou NEXI-FC
Nástěnná montáž se sadou NEXI-RB
220/240 Vac 50/60 Hz (autonomní verze)
110/240 Vac 50/60 Hz 180/240 Vcc (verze pro centrální bateriový systém)
Od +5 do +30 °C (autonomní verze)
Od -10 do +40 °C (verze pro centrální bateriový systém)
20 m jednostranné piktogramy
30 m oboustranné piktogramy

Objednací čísla
Objednací číslo

Výkon zdroje

Funkce

Záloha
(h)

NM světelný M světelný LED
tok (lm)
tok (lm)

Spotřeba
NM

M

NiCd HT
baterie

Autotest verze
Základna pro nástěnou montáž

NEXI100-AT

8W

NM

1,5

100

-

16

0,65 W

-

3,6V-0,8Ah

obj. č. NEXI-RB Výřez: 277x100 mm

NEXI150-AT

11 W

M/NM

1

150

60

16

0,65 W

2,4 W

3,6V-0,8Ah

NEXI250-AT

18/24 W

M/NM

1,5

250

60

48

2,25 W

3,6 W

7,2V-1,7Ah

NEXI400-AT

24 W Ultra

M/NM

1,5

400

60

48

2W

3,2 W

7,2V-1,7Ah

NEXI100-3H-AT 8 W

NM

3

100

-

16

1,3 W

-

3,6V-2,0Ah

NEXI150-3H-AT 11 W

M/NM

3

150

60

16

1,3 W

3,1 W

3,6V-2,0Ah

NEXI250-3H-AT 18/24 W

M/NM

3

250

60

48

2,25 W

3,6 W

7,2V-1,7Ah

Slave verze - pro 230 Vca/Vcc centrální bateriový systém
Adaptér pro montáž do podhledu

NEXI250-230

18/24 W

M

-

-

250

29

-

3,45 W

-

NEXI500-230

24 W Ultra

M

-

-

500

60

-

6,9 W

-

obj. č. NEXI-FC - Výřez: 272x95 mm

Oboustranné panely
Lite verze - standardní stejnoměrnost

Jednostranný piktogram bez lepidla
obj. č. NEXI-PICTO-x

NEXI-PLEXL-DD

Lite oboustranný panel Dolů/Dolů ISO7010 30 m

NEXI-PLEXL-LR

Lite oboustranný panel Vlevo/Vpravo ISO7010 30 m

NEXI-PLEXL-DB

Lite oboustranný panel Dolů/Slepý ISO7010 30 m

Ultra verze - vysoká stejnoměrnost
NEXI-PLEX-DD

Oboustranný panel Dolů/Dolů ISO7010 30 m

NEXI-PLEX-LR

Oboustranný panel Vlevo/Vpravo ISO7010 30 m

NEXI-PLEX-DB

Oboustranný panel Dolů/Slepý ISO7010 30 m

Jednostranné piktogramy bez použití lepidla

Rozměry - Standardní verze
pro vnitřní použití IP40

NEXI-PICTO-D

Piktogram dolů ISO7010 jednostranný 20 m

NEXI-PICTO-L

Piktogram vlevo ISO7010 jednostranný 20 m

NEXI-PICTO-R

Piktogram vpravo ISO7010 jednostranný 20 m

NEXI-PICTO-U

Piktogram nahoru ISO7010 jednostranný 20 m

292

Příslušenství
111 NEXI-IP

Sada pro zvýšení krytí na IP65

NEXI-RB

Základna pro nástěnou montáž (výřez 277x100 mm)

NEXI-FC

Adaptér pro upevnění do podhledu (výřez 272x95 mm)

LUM10312

Klidový režim a Test telecommand
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Společnost Eaton zajišťuje, aby energie byla
vždy spolehllivě, bezpečně a hospodárně
přivedena tam, kde jí je právě potřeba.
Odborníci společnosti Eaton disponující
bezkonkurenčními znalostmi o hospodaření
s energií, dodávají konkrétní, integrovaná
řešení šitá na míru zákazníkům a splňující
jejich nejnaléhavější potřeby.
Naší snahou je dodávat správná aplikační
řešení dle potřeb zákazníků a požadavků trhu.
Pro lídry na trhu jsme optimální volbou, nejen
pro naše inovativní produkty, ale především
díky osobnímu přístupu, který představuje
nejvyšší prioritu pro dosažení jejich úspěchu.
Pro další informace navštivte webovou
stránku www.eaton.cz.

TECHNICKÁ
PODPORA CZ

TECHNICKÁ
PODPORA SK

TELEFON: +420 267 990 440
E-MAIL: podporaCZ@eaton.com

TELEFON: +421 2 4820 4320
E-MAIL: podporaSK@eaton.com

Eaton Elektrotechnika s.r.o.

Eaton Electric s.r.o.

Komárovská 2406
193 00 Praha 9
Česká republika

Drieňová 1/B
821 01 Bratislava
Slovensko
http: //www.eaton.sk

Třebovská 480
562 03 Ústí nad Orlicí
Česká republika
http: //www.eaton.cz
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