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Emergency Lighting Systems

سيستم هاي روشنايي اضطراري
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صنايع روشنايي مازي نور با بيش از 40 سال تجربه با بهره گيري از طراحان و مهندساني آشنا به دانش روز صنعت روشنايي و با دارا بودن آزمايشگاه هاي 
مجهز، برای افزايش بهره وری و ايجاد شرايط محيطي مناسب در مواقع خطر، قدم در راه گسترش تنوع چراغ های اضطراری نهاده است.

چراغ های اضطراري در مدل هاي متنوع با پيشرفته ترين تکنيك های طراحی و ساخت، براي تأمين روشنايي اضطراري محيط اداري، تجاري و صنعتي در 
زمان قطع برق يا براي نشان دادن راه خروجي عرضه مي گردد.

در زمان حادثه، يکی از مسائل پر اهميت حفظ جان افراد مستقر در محل حادثه است. در اين رابطه خروج ايمن افراد از محل های حادثه حائز اهميت 
است، بر خالف گذشته که سيستم های روشنايی اضطراری آنچنان کارايي بااليي نداشتند. سيستم های مدرن بسيار هوشمند و کاربر پسندتر شده اند. در 
اين راستا حتی استانداردها نيز تغيير کرده است و به سيستم های روشنايی اضطراری و نحوه تست اين سيستم ها، نقش بسيار برجسته تری در استراتژی 

های اضطراری و تخليه ساختمان داده است.
از آنجايی که در زمان رويداد حادثه، به دليل شرايطی همچون خاموشی، وجود دود حاصل از حريق، مصدود شدن راه های اصلی، نا آشنا بودن افراد به 
ساختمان و اضطراب به وجود آمده در اشخاص و... خروج افراد از ساختمان با مشکل مواجه می شود، می  بايست راهکارهايی از قبل در ساختمان پيش 
بينی نمود تا افراد در زمان بروز حادثه بتوانند با حفظ آرامش در شرايط ايمن ساختمان را ترک نمايند. از اين رو می  توان به استفاده از سيستم چراغ   های 

اضطراری به عنوان راهکاری براي خروج ايمن افراد از ساختمان اشاره نمود.
هدف از سيستم  های روشنايی اضطراري، حصول اطمينان از تأمين روشنايی مورد نياز به طور خودکار، در زمان قطع برق، براي ايجاد شرايط بصري 

مناسب، به منظور حرکت ايمن افراد و شناسايي مسير خروج يا مکان ويژه ای که تجهيزات ايمنی در آن قرار دارد، مي باشد.
در اکثر ساختمان ها ترکيبي از انواع چراغ هاي روشنايي مورد نياز مي باشد. با شناسايي مکان هاي پر خطر و تامين ميزان روشنايي الزم براي مشاهده اشياء 

و اشخاص با استفاده از چراغ هاي اضطراري و عالئمي که مسير خروج را نشان مي  دهد، می توان، اضطراب و سردرگمي در مواقع اضطرار را کاهش داد.
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روشنايی آماده به کار

روشنايي اضطراري مسير فرارروشنايی اضطراري مناطق پرخطر روشنايی اضطراري مناطق بزرگ - ضد هراس

روشنايی اضطراری فرار

روشنايی اضطراری

اصطالحات ويژه براي نورپردازي اضطراري



مفاهيم:

 )Escape Route( روشنايي اضطراري مسير فرار

بخشی از سيستم روشنايی اضطراري فرار که برای شناسايی مسيرهاي فرار و مكان تجهيزات 
ايمني در شرايط اضطراری طراحی شده است.

سيستم روشنايی آماده به کار

هرگاه نياز به روشن بودن مداوم سيستم روشنايي باشد، از سيستم آماده به کار استفاده 
خواهد شد. در اين سيستم روشنايي، در شرايط نرمال، از برق شهر و در شرايط اضطراري 

به هنگام قطع برق بسته به نوع سيستم روشنايي، از باتري چراغ ها، سيستم باتري مرکزي، 
ژنراتور اضطراري و يا سيستم UPS استفاده مي  شود.در صورتی که الزم باشد اين سيستم به 

عنوان سيستم روشنايی فرار هم استفاده شود، بايد براساس اين سيستم طراحی و اجرا شود.

روشنايي اضطراري فرار

 )Open Area(  روشنايی اضطراری مناطق بزرگ

بخشی از سيستم روشنايی اضطراري فرار است که جهت به حداقل رساندن وحشت و اطمينان 
از وجود روشنايی کافی برای دسترسی ساکنان يک ساختمان به مكانی که می تواند مسير فرار 

باشد، ارائه مي شود.

)High Risk Area( روشنايی اضطراری مناطق پر خطر

بخشی از سيستم روشنايی اضطراري فرار است که، روشنايی مورد نياز را برای ايمنی افراد در 
يک موقعيت خطرناک فراهم مي کند.
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تنوع کلی چراغ های اضطراری:

Maintained چراغ اضطراری 

NON-Maintained چراغ اضطراری

اين چراغ به گونه اي طراحي شده است که هم در زمان وصل برق و هم در زمان قطع برق روشن مي  ماند.
لذا از اين چراغ هم براي روشنايي عمومي در هنگام وصل برق شهر و هم براي روشنايي در حالت  

اضطراري و قطع برق استفاده مي شود.
در اين مدل از چراغ اضطراري در زمان قطع برق، نور خروجي و توان مصرفي چراغ نسبت به حالت عادي 

کاهش مي يابد.

اين چراغ به گونه اي طراحي شده است که در زمان وصل برق خاموش است و فقط در زمان قطع برق 
روشن مي  شود.

لذا از اين چراغ فقط براي روشنايي در حالت اضطراري و به هنگام قطع برق استفاده مي  شود.



)Escape Route( مسير فرار

مسيری که برای فرار، خروج و رسيدن به محل ايمن در مواقع ضروری تعيين می شود.

در مسيرهاي خروج با عرض 2 متر، در امتداد خط مرکزي حداقل 1 لوکس و در باند مرکزي آن 

به عرض 1 متر، حداقل۵0 درصد آن )0/۵ لوکس( روشنايی مورد نياز است.

براي جلوگيري از کنتراست مکان هاي روشن و تاريك و عدم کاهش سرعت تخليه، نسبت حداقل 

به حداکثر روشنايي نبايد بيشتر از 40:1 )مينيمم به ماکزيمم = 0.02۵ ( باشد. 

برای مثال در فضايی که روشنايی حداقل 1 لوکس است، حداکثر روشنايی آن نبايد بيش از

40 لوکس شود.

براي مکان هاي با عرض بيش از 2 متر مي توان آن را به بخش های با عرض 2 متري تقسيم نمود 

و يا آن را يك اتاق بزرگ در نظر گرفت.
1m 2m
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)Open Area( اتاق هاي بزرگ
به مکاني با مساحت بيش از ۶0 متر مربع مانند دفاتر بزرگ، اتاق های مونتاژ و يا مکان های 

عمومي، اتاق  های بزرگ گفته مي شود.

برای اين چنين مکاني، روشنايي مورد نياز براي سطح کار حداقل 0/۵ لوکس مي باشد و نسبت 

حداقل به حداکثر 40:1 )مينيمم به ماکزيمم = 0.02۵ ( رعايت شود. اگر حداقل روشنايي 0/۵ 

لوکس را در نظر بگيريم، حداکثر روشنايي نبايد از 20 لوکس تجاوز کند. 

در هنگام محاسبات روشنايي براي اتاق هاي بزرگ، مي توان از فضايي به فاصله 0/۵ متر از ديوار 
در اتاق چشم پوشي نمود.

مسیر خروج: حداقل 1 لوکس
در خط مرکزى

مسیر خروج: حداقل 1 لوکس
در خط مرکزى

اتاق بزرگ: حداقل 0/5 لوکس

    0,5m

0/5
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منطقه پر خطر

10 درصد روشنایى نور در حالت غیر اضطرارى یا حداقل 15 لوکس  براى منطقه پر خطر  

)High Risk( منطقه پر خطر

به مکان  قرارگيری ماشين آالت و يا اتاق کنترل که نياز به سطح بيشتري از 

روشنايي دارد منطقه پر خطر گفته می شود. در اين مناطق، شدت روشنايی 

بايد به طور کلی 10 درصد شدت روشنايي در حالت غير اضطراری، يا حداقل 

1۵ لوکس باشد و در حداقل زمان 0/۵ ثانيه سيستم روشنايي اضطراري وارد 

مدار گردد.  
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مسير خروج

اتاق بزرگ

منطقه پر خطر

منطقه ميزان روشنايیميزان يکنواختی

در خط مرکزی
1 لوکس

40:1
حداقل/حداکثر

40:1
حداقل/حداکثر

10:1
حداقل/متوسط

حداقل روشنايی
0/۵ لوکس

 10 درصد روشنايی نور طبيعی يا 
حداقل 1۵ لوکس

به طور خالصه:

)BS 5266-7,BS EN 1838, ISIRI 13463 براساس استانداردهای( 



H

   
 D

 D

H    
     

ارتفاع چراغ
براي عالئمي که روي چراغ نصب مي شود و  از داخل چراغ روشن مي شود.

)D( حداکثر فاصله ديد  = H x 200

براي عالئمي که روي چراغ نصب نمي شود اما توسط آن روشن مي گردد.

)D( حداکثر فاصله ديد  = H x 100

عاليم راهنما و هشدار شرايط اضطراري، بايد در محل هاي مناسب قرار گيرند تا به راحتي 
قابل شناسايي و رويت باشند.

در محاسبات حداکثر فاصله  براي رويت تابلوهای راهنما و هشدار، ارتفاع تابلو در نظر گرفته 
شده و مطابق فرمول زير محاسبه می شود.
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2متر
داکثر

ح

هر پله بايد مستقيما نور را از چراغ اضطراری نصب 
شده دريافت کند، به طوری که حداقل روشنايی در 

هر يک از پله ها 1 لوکس باشد.

پاگرد ها بايد مستقيما نور را از چراغ اضطراری 
دريافت نمايد.

چراغ  اضطراری بايد، نزديک هر درب 
خروجی نصب شود تا روشنايی مناسب 

در نزديكی آن فراهم گردد.

چراغ اضطراري بايد در نزديک ترين محل به 
تقاطع راهروها و يا هر جايي در مسير که ناچار 

به تغيير جهت حرکت مي باشيم نصب گردد.

چراغ های روشنايی اضطراری می بايست مطابق استاندارد در 
مكان های زير جانمايی گردند:

• کليه مسيرهای منتهی به راه های خروج در محل های تغيير ارتفاع
• تقاطع ها و راه پله ها

• تجهيزات اعالم و اطفاء حريق
• نقشه ساختمان

• مسير های خروج و راه پله های فرار
• اتاق های کنترل و مکان هايی با کارهای پرخطر

• راهروهای طوالنی
• محل خروج اضطراری

• اتاق های کنفرانس 
• محيط های فاقد پنجره 

همچنين در راه پله های اضطراری، می بايست روشنايی اضطراری 
)روشنايی ايمنی( در داخل محوطه پلكان و حداقل يک چراغ سفيد 

در هر پاگرد طبقه نصب گردد.

سرتا سر مسير خروج تا رسيدن به محل ورود به 
منطقه ايمن بايد روشن باشد.

ميزان روشنايي مورد نياز براي تجهيزات مهار آتش، کتابچه 
راهنمای کاربر و زنگ هشدار دهنده تا فاصله 2 متري از آن، 

5 لوکس مي باشد.
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سيستم هاي اضطراري مدرن

در حالی که سيستم های روشنايی اضطراری در گذشته آنچنان کارايي بااليي نداشتند، سيستم های مدرن بسيار

هوشمند و کاربر پسندتر شد ه  اند. در اين راستا حتی استانداردها نيز تغيير کرده است و به سيستم های روشنايی 

اضطراری نقش بسيار برجسته  تری در استراتژی  های اضطراری و تخليه ساختمان داده است. طراحي سيستم هاي 

اضطراري مدرن نسبت به گذشته در ادارات، سازمان ها و فضاهای عمومی مورد توجه بسيار بيشتری قرار گرفته است 

در سيستم  هاي روشنايي اضطراري مدرن، سيستم کنترل به عنوان هسته اصلي، همواره، کار پايش سيستم را براي 

عملکرد بهينه بر عهده دارد. به طور کلي سيستم روشنايي اضطراي مدرن به دو دسته کلي، باتري سرخود )چراغ به 

همراه باتري داخل آن عرضه مي  شود( و باتري مرکزي )چراغ بدون باتري عرضه مي  شود( تقسيم مي  گردد. در نوع 

اول براي هر چراغ يك باتري جداگانه در نظر گرفته مي  شود اما در نوع دوم باتري ها بصورت تجميع شده در يك 

محل مشخص قرار دارند و توزيع انرژي اضطراري از اين محل صورت مي  گيرد. در ادامه به برخي از ويژگي  هاي مهم 

اين دو نوع طراحي اشاره می  گردد.
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سيستم هاي کنترل:

با توجه به توضيحاتي که پيش از اين نيز به آن ها اشاره گرديد، سيستم هاي روشنايي اضطراري مدرن، ويژگي هاي منحصر بفردي دارند که آن ها 
را از سيستم هاي سنتي متمايز و کاربري آن ها را نيز موثرتر مي کند. از بارزترين اين ويژگي ها سيستم هاي تست و کنترل مي باشد که در ادامه 

توضيحات مربوط به آن  ها آورده شده است.
• شناسايي يك به يك چراغ ها به عنوان هدف کنترلي

• گروه  سازي آن ها براي اهداف کنترلي خاص
• تعيين شرايط نوري چراغ )روشن، خاموش و کم  نور(

• شناسايي وضعيت و کنترل خرابي قطعات سيستم شامل: منبع نوری، راه اندازها، باتری و...
• کنترل وضعيت شارژ  باتري ها و برنامه ريزی برای شارژ يا دشارژ در مواقع ضروري

• ايمني و عملکرد مطلوب سيستم اضطراري
• استفاده از نرم افزار و در نتيجه انعطاف در کنترل و گروه  بندي

• ايجاد سطوح ايمني با استفاده از نرم  افزار و ايجاد قيد دسترسي
• باال رفتن قابليت اطمينان و نگهداري توسط تست هاي دوره  اي خودکار

• ثبت وقايع اتفاق افتاده در سيستم براي پايش بهينه آن



:Self-Contained سيستم باتری داخلی با قابليت کنترل مرکزی

در اين حالت يك کنترلر مرکزي توسط خطوط ديتا با هر کدام از چراغ ها در ارتباط است. در اين آرايش هر چراغ 
با ادوات الکترونيکي مختص به خود راه اندازي مي  شود که خود قابليت ايجاد ارتباط با مرکز مانيتورينگ را دارند. 

تفاوت عمده اين طرح با طرح Central Battery در چك کردن باتري به همراه منبع نور 
در چراغ است.

• قيمت مناسب و نصب سريع و آسان به واسطه حذف کابل هاي اضافي
• عدم نياز به کابل هاي مخصوص داراي محافظ در برابر آتش سوزي و استفاده از سيم هاي رايج براي برق رساني

• قابليت توسعه آسان سيستم اضطراري 
• مستقل بودن هر تجهيز نسبت به تجهيزات ديگر از جنبه بروز خرابي و درنتيجه افزايش قابليت

   اطمينان سيستم

1۵



:Central Battery سيستم باتری مرکزی يكپارچه

در اين حالت، چراغ ها فاقد باتري بوده و باتري مرکزي و پردازش سيستم در مرکز تجميع باتري ها انجام مي گردد. 
براي سطوح کنترلي نيز مي  توان طرح  هاي کنترلي زير را در نظر گرفت.

در ساده ترين حالت و با کمترين سطح کنترلي مي توان با اضافه کردن قطعات سوييچينگ جابجايي بين سيستم برق دائم 
و اضطراري را انجام داد. 

همچنين مي توان Maintain و يا Non-Maintain بودن سيستم را نيز از اين طريق کنترل نمود.
در اين سيستم براي انتقال ديتا از همان خطوط انتقال برق به طور مشترک استفاده مي شود. همچنين پنل مرکزي کنترل 

و ادوات ديگر کنترلي در کابينت باتري ها تجميع مي  گردد.

از آنجايي که باتري هاي تجميع شده از قابليت نگهداري و تعميرات آسانتري برخوردار هستند، طول عمر آن ها در اين 
سيستم، در مقايسه با سيستمي که هر چراغ داراي يك باتري مي  باشد، بيشتر است. ضمن اينکه در اين سيستم، باتري ها 

نسبت به شرايط محيطي و دماي باال مصون تر مي  باشند. همچنين در اين سيستم ها، کنترل بيشتري به طور منظم بر روي 
سيکل شارژ و دشارژ باتري ها صورت مي  گيرد.

محدوديت کمتر در ميزان استفاده باتري براي ذخيره انرژي

در اين سيستم ها، هزينه شارژ باتري ها نسبت به سيستمي که هر چراغ به طور مستقل داراي باتري مي باشد به مراتب 
کمتر است.

نوع طراحي سيستم هاي اضطراري، عالوه بر در نظر گرفتن مسايل فني، به مشخصات مکان مورد نظر، نوع خطرهايي 
که ممکن است در آن مکان رخ دهد و شکل مسيرهاي فرار و خروجي ها بستگي دارد. در نهايت يکي از پارامترهاي مهم 
در انتخاب نوع طراحي سيستم روشنايي اضطراري، هزينه تمام شده طرح است. مي توان به طور کلي عنوان نمود که در 

پروژه هاي با وسعت بيشتر، استفاده از سيستم اضطراري با باتري مرکزي توجيه پذيرتر خواهد بود.

1۶
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فعاليت شرکت مازي نور در حيطه روشنايي اضطراري

شرکت مازي نور به عنوان يکي از شرکت هاي پيشرو در زمينه روشنايي، در حوزه توليد چراغ هاي اضطراري نيز گام هاي موثري برداشته است.
اين چراغ ها در تنوع هاي مختلف به منظور تامين روشنايي مورد نياز در شرايط اضطراري براي فضاهاي پر خطر، مسيرهاي فرار اضطراري و عالئم ايمني که، براساس 

استانداردهاي مرتبط، توليد شده  اند.
فعاليت های اين شرکت در حوزه روشنايي اضطراری شامل مشاوره، طراحی و نظارت، ارائه تجهيزات، نصب و راه اندازی، آموزش تخصصی و همچنين ارائه راهکارهای مي شود. 

همچنين شرکت مازي نور فعاليت  های گسترده ای با بهره  گيری کامل از تکنولوژی  های شرکت  هاي مادر در راستای تجهيز روشنايي ايمني ساختمان ها آغاز نموده است.
تمامي موارد فوق با استناد بر مدارک داخلي و بين المللي معتبر انجام مي شود که در زير آمده اند:

مبحث بيستم مقررات ملی ساختمان
مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

BS5266
EN1838

EN50172
isiri 13463
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چراغ اضطراري آرورا با طراحي و ساخت مازي نور با لنزهايی در مدل های متنوع براي تأمين روشنايي اضطراري به هنگام قطع برق يا 

براي نشان دادن راه خروجي در محيط اداري، تجاري و فروشگاهی طراحي شده است.

مشخصات فني 
• بدنة آلومينيوم دايکستی

• لنز متقارن پلي کربنات شفاف در مدلی براي تأمين روشنايي اضطراري به هنگام قطع برق در برخی مدل ها
• لنز نامتقارن پلي کربنات شفاف با پخش نور هدفمند در مدلی برای روشنايي مسير خروج در برخی مدل ها

• ماژول LED با بازدهي زياد و عمر بيش از ۵0,000 ساعت
• ماژول LED با ضريب نمود رنگ بيش از ۸0

• کانورتر Non- Maintained براي تأمين روشنايي در زمان قطع برق در مدل باتری سرخود
• درجه حفاطت زياد IP65 در برخی مدل ها

سفارشات خاص:
 • مدل کنترل پذير با باتري سرخود

• مدل کنترل پذير با استفاده از سيستم باتري مرکزي

چراغ آرورا

1۹

15 m



نمونه ای از طراحی روشنايی با نرم افزار ديالوکس:

20

Height	(m) a1	(m) a2	(m) Emin	/	Emax
2.00 7.70 17.00 0.064
2.50 9.05 19.50 0.113
3.00 9.95 22.50 0.157
3.50 10.55 24.50 0.239 Height	(m) a	(m) b	(m) Emin	/	Emax
4.00 10.70 27.00 0.287 2.50 5.75 10.50 0.029
4.50 9.10 28.00 0.344 3.00 6.50 12.00 0.077
5.00 8.00 28.00 0.429 3.50 6.75 13.50 0.297

4.00 6.75 14.50 0.293
5.00 6.75 16.50 0.176
6.00 4.50 16.00 0.151
7.00 3.50 14.00 0.111
8.00 3.00 13.00 0.079

Escape	route				EN	1838
LH351B	@	700mA	280Lm	with	LOR	0.8	-	Output:	250	Lm	

Anti	panic			EN	1838
LH351B	@	700mA	280Lm	with	LOR	0.8	-	Output:	250	Lm	

Degree	of	reflection:	0
Maintenance	factor:	0,8

Degree	of	reflection:	0
Maintenance	factor:	0,8

Ledil	CA13156_EMERALD-A Ledil	CA12474_SIRI-A

Height	(m) a1	(m) a2	(m) Emin	/	Emax
2.00 7.70 17.00 0.064
2.50 9.05 19.50 0.113
3.00 9.95 22.50 0.157
3.50 10.55 24.50 0.239 Height	(m) a	(m) b	(m) Emin	/	Emax
4.00 10.70 27.00 0.287 2.50 5.75 10.50 0.029
4.50 9.10 28.00 0.344 3.00 6.50 12.00 0.077
5.00 8.00 28.00 0.429 3.50 6.75 13.50 0.297

4.00 6.75 14.50 0.293
5.00 6.75 16.50 0.176
6.00 4.50 16.00 0.151
7.00 3.50 14.00 0.111
8.00 3.00 13.00 0.079

Escape	route				EN	1838
LH351B	@	700mA	280Lm	with	LOR	0.8	-	Output:	250	Lm	

Anti	panic			EN	1838
LH351B	@	700mA	280Lm	with	LOR	0.8	-	Output:	250	Lm	

Degree	of	reflection:	0
Maintenance	factor:	0,8

Degree	of	reflection:	0
Maintenance	factor:	0,8

Ledil	CA13156_EMERALD-A Ledil	CA12474_SIRI-A



AURORA
Surface Mount Emergency Light

Cat. No.
(kg)(W) (K)

W
Color

Temperature
Power

Consumption

1.2
1.4
1.2
1.4

M220APLED2840-W
M220APLED2EPN840-W
M220ERLED2840-W
M220ERLED2EPN840-W

M220AP...

M220ER...

250
250
250
250

4000
4000
4000
4000

-
-

-
-

-
-

-
-

4065

(lm/W)(lm)

EfficacyLuminous Flux

LOOPING

21

95

Ø7
(2x)

132

15
1

RAL
9003

*

*

)UPS( مورد استفاده برای سيستم های اضطراری *



AURORA
Recessed Emergency Light

Cat. No.
(kg)(W) (K)

W
Color

Temperature
Power

Consumption

0.3
0.5
0.3
0.5

M219D3APLED2840-W
M219D3APLED2EPN840-W
M219D3ERLED2840-W
M219D3ERLED2EPN840-W

M219D3AP...

M219D3ER...

250
250
250
250

4000
4000
4000
4000

-
-

-
-

-
-

-
-

(lm/W)(lm)

EfficacyLuminous Flux

22

LOOPINGRAL
9003 IP65IP43

M219D3...LED2840-W

Ø80-85

m
ax

.3
0m

in
.1

10

Ø94

M219D3...LED2EPN840-W+ARD4-W 

Ø100-105

m
ax

.3
0m

in
.1

00

Ø122

M219D3...LED2840-W+ARD4-W 

Ø100-105

m
ax

.3
0m

in
.8

0

Ø122

*

M219D3...LED2EPN840-W

Ø80-85

m
ax

.3
0m

in
.1

40

Ø94

*

*

*

)UPS( مورد استفاده برای سيستم های اضطراری *

ARD4-W

حلقه واسط: در صورت وجود محدوديت  در ارتفاع پشت 
سقف



بدنه: آلومينيوم دايکستی

بدنه: آلومينيوم دايکستی

ماژول: LED با عمر بيش از ۵0,000 ساعت
         و بازدهی زياد نور

لنز: متقارن يا نامتقارن پلي کربنات شفاف

باتري: 3 ساعته در مدل های اضطراری

Non-Maintained :کانورتر
          براي تأمين روشنايي در زمان قطع برق

23



ماژول: LED با عمر بيش از ۵0,000 ساعت
         و بازدهی زياد نور

بدنه: آلومينيوم دايکستی

بدنه: آلومينيوم دايکستی

لنز: متقارن يا نامتقارن پلي کربنات شفاف

بست نصب: مفتول فنري استنلس استيل

24

Non-Maintained :کانورتر
          براي تأمين روشنايي در زمان قطع برق



2۵

در مكان هايي که ارتفاع پشت سقف کمتر از 10 سانتي متر باشد، براي قرار 
گرفتن درايور باکس و تجهيزات الكتريكي چراغ در پشت سقف،

 از حلقه واسط استفاده می شود.

M219D3...LED2EPN840-W+ARD4-W 

Ø100-105

m
ax

.3
0m

in
.1

00

Ø122

M219D3...LED2840-W+ARD4-W 

Ø100-105

m
ax

.3
0m

in
.8

0

Ø122

*
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چراغ اداري/ تجاري ليدر با منبع نوري LED براي روشنايي اضطراري اماکن مورد استفاده قرار مي گيرد.

مشخصات فني 

• بدنه چراغ آلومينيوم اکسترودي با پوشش رنگ پودري الکتروستاتيك به رنگ سفيد يا نقره اي
• درايورالکترونيکي جريان ثابت با ضريب توان زياد

• کانورتر Non- Maintained براي تأمين روشنايي در زمان قطع برق
• ضريب نمود رنگ بيش از ۸0 

• باتري 3 ساعته
• سوکت و پالگ سه خانه پلي آميد

ميزان شار توليدي اين چراغ در ابتدای حالت اضطراری تا پايان زمان تخليه کامل در محدوده ۷۵ تا ۵0 درصد

شارنوری چراغ در حالت غير اضطراري مي باشد.

چراغ ليدر

31m <
3-1

2

1

2

75%

50%
3

در اين چراغ عالئم اضطراری از فاصله ی ۳1 متری قابل رويت می باشد.

2۷
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LEADER
Modern LED Emergency/Exit Light

Cat. No.
(kg)(K)(W)

W
Color

Temperature BatteryConverter
Power

Consumption

1.1

1.3

1.1

1.3 

4000

4000

4000

4000

M217LEDPV-W

M217LEDPVEPN-W

M217LEDEX-W

M217LEDEXEPN-W

7
3
-

7

3
-

-

2.5AH - 3.6V

-

2.5AH - 3.6V

(charging mode)

(emergency mode)

(charging mode)

(emergency mode)

-

Non-maintained

-

Non-maintained

)M217...-S( .اين مدل چراغ ها به رنگ  نقره ای نيز عرضه می شود •

40

2۹



RA2-Bracket-WWBV-Bracket-WWBP-Bracket-W

60 x 355

m
in

.2
0

45

21
4

0
+5+5
0

براکت ديواری برای نصب چراغ به صورت موازی 
به ديوار 

براکت ديواری برای نصب چراغ به صورت 
عمود به ديوار 

تجهيزات جانبی چراغ ليدر

براکت توکار برای نصب چراغ به صورت توکار به سقف

30



بدنه: آلومينيوم اکسترودی

ماژول: LED با عمر بيش از ۵0,000 ساعت
         و بازدهی زياد نور

باتري: 3 ساعته NiMH در مدل های اضطراری

سر و ته بدنه:  آلومينيوم دايکستی

تابلوی هشدار جهت نما:
ورق اکريليکی شفاف چاپ شده

سوکت و پالگ: سه خانه پلي آميد 

Non-Maintained :کانورتر
          براي تأمين روشنايي در زمان قطع برق

31
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چراغ  اداري/ تجاري اميلوکس براي روشنايي اضطراري اماکن مورد استفاده قرار مي گيرد که با داشتن تابلو هاي 

جهت نما EM-RIGHT ST ,EM-LEFT ST و EM-EXIT1 ST امکان نشان دادن مسيرهاي خروج 

در شرايط اضطراري را فراهم مي آورد .

مشخصات فني 

• بدنه چراغ پلي کربنات سفيد تزريق شده با مقاومت مکانيکي و حرارتي زياد
)uv( ديفيوزر پلي کربنات مقاوم در برابر امواج فرابنفش •

LED درايورالکترونيکي جريان ثابت با ضريب توان زياد در چراغ هاي بدون کانورتر و باتري در مدل •
LED با بازده اي زياد و عمر بيش از ۵0،000 ساعت در مدل LED ماژول •

LED براي تأمين روشنايي در زمان قطع برق در مدل Maintained و Non-Maintained کانورتر •
LED باتري 3 ساعته در مدل •

• باالست مغناطيسي Low Loss در چراغ هاي بدون کانورتر و باتري در مدل فلورسنتي 
• ترمينال روشنايي از جنس پلي کربنات با قابليت لوپينگ بدون نياز به ابزار  

ميزان شار توليدي اين چراغ در ابتدای حالت اضطراری تا پايان زمان تخليه کامل در محدوده ۷۵ تا ۵0 درصد

شارنوری چراغ در حالت غير اضطراري مي باشد.

چراغ اميلوکس

300m>

3-1

2

1

2

75%

50%
3

در اين چراغ عالئم اضطراری از فاصله ی ۳0 متری قابل رويت می باشد.

33
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EMiLUX
LED Office Emergency Light

Cat. No.
(kg)(W) (K)

W
Color

Temperature BatteryConverter
Power

Consumption

0.8

1.2

1.2

4000

4000

4000

M216LED2

M216LED2EPM3

M216LED2EPN3

7
7
-

3
-

800
800
300

-
300

114
114

-
-
-

-

4.5AH - 3.2V

4.5AH - 3.2V

(charging mode)

(emergency mode)

(charging mode)

(emergency mode)

-

Maintained

Non-maintained

40

(lm/W)(lm)

EfficacyLuminous Flux

LOOPING

3۵



EMiLUX
Flourescent Office Emergency Light

Cat. No.
(kg)(W)

WBatteryInverterLamp

0.8M21618 1x8 T5 G5 --

40

(lm)

Lamp holder

LOOPING

3۶



اتصاالت نصب توکار برای نصب چراغ به صورت 
توکار

براکت ديواری برای نصب چراغ به ديوار مناسب 
برای استفاده با تابلو و برچسب های مورد نياز

تابلوی جهت نما راست / چپ خروج اضطراری 
قابل نصب روی چراغ برای نصب برچسب 

راهنمای مسير

تجهيزات جانبی چراغ اميلوکس

فيلم عالمت خروج اضطراری در سه وضعيت 
مختلف برای نشان دادن مسير

EM-PV1 BOARDRA-1BRACKET WB-1BRACKET

EM-LEFT STEM-RIGHT ST

EM-EXIT1 ST

350 x 170

75

196370m
in

.4
0 86

+5 +5
0 0

2X

358

3۷



ماژول: LED با عمر بيش از ۵0,000 ساعت و بازدهی زياد نور

LED در مدل اضطراری LiFePO4 باتري: 3 ساعته

ديفيوزر: پلي کربنات مقاوم در برابر 
)UV( امواج فرابنفش           

بدنه: پلي کربنات سفيد تزريق شده
       با مقاومت مکانيکي و حرارتي زياد

LED  درايور الکترونيکی: جريان ثابت با ضريب نوردهی زياد در مدل

ترمينال: پلي کربنات با قابليت لوپينگ
           بدون نياز به ابزار

 Maintained و Non-Maintained :کانورتر
          براي تأمين روشنايي در زمان قطع برق

3۸



چراغ صنعتي فانال با منبع نوري فلورسنتي و LED  براي روشنايي اضطراري اماکن صنعتي مورد استفاده قرار 
مي گيرد که با داشتن برچسب EM-KIT  ST امکان نشان دادن مسيرهاي خروج در شرايط اضطراري را فراهم 

مي آورد.

مشخصات فني 

• بدنه چراغ پلي کربنات سفيد تزريق شده با مقاومت مکانيکي و حرارتي زياد
)uv( ديفيوزر پلي کربنات مقاوم در برابر امواج فرا بنفش •

• رفلکتور از ورق آهن با پوشش رنگ پودري الکتروستاتيك سفيد
LED درايور الکترونيکي جريان ثابت با ضريب توان زياد در چراغ هاي بدون کانورتر و باتري در مدل •

• ماژول LED با بازده اي زياد و عمر بيش از ۵0,000 ساعت
• المپ فلورسنت T5 با ضريب نمود رنگ عالي و رنگ نور مناسب

LED براي تأمين روشنايي در زمان قطع برق در مدل Maintained و Non-Maintained کانورتر •
LED باتري 3 ساعته در مدل •

• باالست مغناطيسي Low Loss در چراغ هاي بدون کانورتر و باتري در مدل فلورسنتي 
• ترمينال روشنايي پلي کربنات با قابليت لوپينگ بدون نياز به ابزار 

ميزان شار توليدي اين چراغ در ابتدای حالت اضطراری تا پايان زمان تخليه کامل در محدوده ۷۵ تا ۵0 درصد

شارنوری چراغ در حالت غير اضطراري مي باشد.

در اين چراغ عالئم اضطراری از فاصله ی 22 متری قابل رويت می باشد.چراغ فانال

22m>

3-1

2

1

2

75%

50%
3

3۹
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FANAL
LED Industrial Emergency Light

Cat. No.
(kg)(W) (K)

W
Color

Temperature BatteryConverter
Power

Consumption
(lm/W)(lm)

EfficacyLuminous Flux

65 LOOPING

370 150

10
5

280

0.8

1.2

1.2

MFLED2

MFLED2EPM3

MFLED2EPN3

4000

4000

4000

7
7
-

3
-

750 
750
300

-
300

107 
107

-
-
-

-

Maintained

Non-maintained

-

4.5AH - 3.2V

4.5AH - 3.2V

(charging mode)

(emergency mode)

(charging mode)

(emergency mode)
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FANAL
Fluorescent Industrial Emergency Light

Cat. No.
(kg)(W)

WBatteryInverterLamp
(lm)

Lamp holder

65 LOOPING

370 150

10
5

280

1.0
1.5

MF18
MF28

1x8 T5
2x8 T5

G5
G5

-
-

-
-
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EM-KIT STEM-PV BOARDWBP-BRACKET-W

براکت ديواری برای نصب چراغ به ديوار مناسب 
برای استفاده با تابلو و برچسب های مورد نياز

تابلوی هشدار خروج اضطراری قابل نصب روی 
چراغ برای نصب برچسب راهنمای مسير

تجهيزات جانبی چراغ فانال

برچسب خروج اضطراری و برچسب مصور در پنج 
وضعيت مختلف برای نشان دادن مسير
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ماژول: LED با عمر بيش از ۵0,000 ساعت و بازدهی زياد نور

LED در مدل  اضطراری LiFePO4  باتري: 3 ساعته

ديفيوزر: پلي کربنات مقاوم در برابر 
)UV( امواج فرابنفش           

بدنه: پلي کربنات سفيد تزريق شده
       با مقاومت مکانيکي و حرارتي زياد

LED  درايور الکترونيکی: جريان ثابت با ضريب نوردهی زياد در مدل

ترمينال: پلي کربنات با قابليت  
           لوپينگ بدون نياز به ابزار

  Maintained و Non-Maintained :کانورتر
          براي تأمين روشنايي در زمان قطع برق
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خدمات پس از فروش: 021-85575
www.mazinoor.com


