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pohotovostná 

 
Micropoint 2 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

• Univerzálne multifunkčné použitie (únikové cesty a  
protipanické osvetlenie otvorených priestorov) 

• Nízka spotreba energie znižujúca náklady 
• Vynikajúce svetelné parametre znižujúce počet svietidiel 
• Životnosť LED 60 000 hodín zaisťujúce nenáročnú údržbu 

 
 

Svetelný zdroj: 
   1 x 1W LED 

 
Materiály: 

    Telo svietidla: hliník 

Čelo svietidla: polykarbonát 
Oddelený ovládač: 

spomalovač horenia ABS 
Batéria- NiCd 

 
Montáž: 

Zapustená  montáž 

Pružinové príchytky (klipsy) 
pre inštaláciu do podhľadu 
(inštalujte zospodu) 

Zásuvka plug and play pre 
okamžité napojenie zo 
siete 

Behom inštalácie nie je 
nutná demontáž 

 
Prevádzka: 

Svietidlo môže byť v trvalom 

alebo netrvalom režime 

Môže byť použité ako 

bezpečnostné svietidlo s tromi 

vopred nastavenými úrovňami 

osvetlenia 

 
Použitie: 
Zdravotníctvo, hotely, 
kancelárie, kiná, divadlá, 
múzeá, obchodné centrá 

Svítidlo Micropoint 2 využíva najnovší LED a optické technológie, ktoré poskytujú nenápadné, 

vysoko kvalitné a vysoko vykonné osvetlenie pre vnútorné použitie s ohľadom na estetiku. 

Svietidlo Micropoint 2 bolo navrhnuté pre ľahkú inštaláciu, zníženú spotrebu energie, minimálnu 

údržbu a zníženie celkových nákladov na vlastníctvo (TCO) bez kompromisu v estetike. Inovatívny 

design optiky používaný vo svietidle Micropoint 2 efektívne využíva svetlo z LED k zaisteniu 

rovnomerného rozloženia núdzového osvetlenia ako pre únikové cesty, tak pre protipanické 

núdzové osvetlenie otvorených priestorov a zlepšuje výkon a znižuje spotrebu elektrickej energie. 

 
 
 

90mm 

 
 
 

 

Funkcia úrovne 
osvetlenia 

 
 

 

         
 

 
   

          Prednastavené úrovne osvetlenia môžu byť vybrané 
v trvalom móde, aby fungovali ako núzové osvetlenie, 
nastavením pomocou dotykového tlačítka na čelnej 
ploche svietidla. 

stredná vysoká 

plná nízka 
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Micropoint 2 

Micropoint 2 

 Vysoko výkonný a účinný LED zdroj poskytuje homogénne 
osvetlenie s asymetrickou aj symetrickou distribúciou svetelného 

toku pre osvetlenie únikových ciest a priestorov. 
 

Otvorený priestor (Symetricky 0,5 Lux) 

 
Model 

MP2O3H 

Výška (m) 
Vzdialenosť pre 1 Lux 

(Protipanické osvetlenie  
otvorených priestorov)

 
 

2,50 4,30 9,40 1,70 9,40 

2,80 3,30 9,30 1,40 9,30 

3,00 3,20 9,20 1,20 9,20 

 
 
 
 
 
 
 
 

Špeciálna optika svietidla Micropoint 2 s pravouhlou distribúciou svetla. 
Svietidlá bez tejto optiky vyžadujú prekrývanie, ktoré eliminuje 
tmavé škvrny (tiene). 

Úniková cesta (Asymetricky 1 Lux) 
 
 

Model 
 

Výška (m) 
Vzdialenosť pre 1 Lux 

(úniková cesta široká 2 m) 
 

MP2E3H 
 

 (Úniková cesta) 

 250 7,80 17,10 
 280 8,40 18,60 
 300 8,60 19,60 

 
 

Objednávacie čislo Popis 
 

MP2O3H Micropoint2 Symetrická optika 3,6VA/2,5W-6,9VA/SW 153 Lm 3h 4,8V-2Ah NiCd Trvalý/Netrvalý 

MP2E3H Micropoint2 Asymetrická optika 3,6VA/2,5W-6,9VA/SW 148 Lm 3h 48V-2Ah NiCd Trvalý/Netrvalý 

MP2O3HIS Micropoint2 Symetrická optika, Autotest 3,6VA/2,5W-6,9VA/SW 153 Lm 3h 4,8V-2Ah NiCd Trvalý/Netrvalý 

MP2E3HIS Micropoint2 Asymetrická optika, Autotest 3,6VA/2,5W-6,9VA/5W 148 Lm 3h 48V-2Ah NiCd Trvalý/Netrvalý 

MP2O3HCGL Micropoint2 Symetrická optika CGLine+ 3,6VA/2,5W-6,9VA/5W 153 Lm 3h 4,8V-2Ah NiCd Trvalý/Netrvalý 

MP2E3HCGL Micropoint2 Asymetrická optika CGLine+ 3,6VA/2,5W-6,9VA/5W 148 Lm 3h 48V-2Ah NiCd Trvalý/Netrvalý 

 
 

  


