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Nouzové LED osvětLENí
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ALPHALIGHTING CZ s. r. o. zajištuje v celém 
rozsahu komplexní návrh a realizaci nouzového 
osvětlení pro průmyslové a komerční prostory 
na nejvyšší technické a profesionální úrovni.

Naše systémy nouzového osvětlení bezchyb-
ně fungují na mnoha významných projektech 
v tuzemsku i v zahraničí: Fatra a.s. – ČR, TOS 
Hulín a.s. – ČR, DS Logistik s.r.o. – Dunajská 
Streda SK, Faurecia DC6a – Lozorno, BMW 
Prologis DC9 – SK atd.

Výsledkem excelentního světelného inženýrství 
a vývoje naší firmy jsou mimo jiné také velmi 
výkonná kombinovaná LED svítidla pro systém 
nouzového osvětlení hlavní světelné soustavy. 

Vynikající technické parametry těchto svítidel 
jsou zárukou velmi výrazných investičních 
úspor související s realizací nouzového osvětlení.

ALPHA EMERGENCY
NOuZOVé LED OSVěTLENí

Hlavní produkty systému nouzového osvětlení

ALPHA EMERGENCY
Nouzové LED osvětLENí

cbs (centrální bateriové systémy)
	kombinovaná LED svítidla
	nouzová LED svítidla

Autonomní leD nouzové osvětlení
	kombinovaná LED svítidla
	nouzová LED svítidla

Nouzové
osvětlení
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ALPHA EMERGENCY CBs
CENTRáLNí BATERIOVý SySTéM

Centrální bateriový systém (CBS) je navržen pro napájení 
osvětlení v případě výpadku proudu v síti elektrické energie.

 Při přívodním napětí 230 V AC/400 V AC.
 Výstupní napětí se získává přímo z energetické sítě 

230 V AC je-li v provozu, nebo z baterie 216 V DC 
 při výpadku napájení ze sítě. 

zákLADNí tECHNiCké PARAMEtRY:
Napájení 230 V AC/400 V AC

Kapacita 1 kW – 27 kW

Výstupní napětí 216 V DC nebo 230 V AC

Počet substanic max. 32

Počet okruhů na stanici max. 64

Příkon jednotlivých okruhů max. 1 kW

Napětí baterií 216 VDC

Počet baterií 18 ks každá 12 V

Čas provozu z baterií 1 – 3 h

Dovolená teplota okolí při zatížení 0 °C – 30 °C

Centrální bateriový systém (CBs)
1 kW – 27 kW

pro dobu nouzového režimu 1–3 h

substanice CBs
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CBS je určen pro napájení obvodů v síti IT v přepínacím pro-
vozu z baterie. Byl navržen v souladu s normami EN 1838, 
EN 50171, EN 50172, EN 50272 a je vyroben v izolaci třídy I 
dle EN 60950. To znamená, že je k ochraně proti úrazu elek-
trickým proudem použito kovové zapouzdření spojené
s ochranným vodičem.

Systém napájení nouzového osvětlení je určen pro na-
pájení odběrných zařízení síťovým střídavým napětím 
220/230 V AC nebo stejnosměrným napětím 216 V DC.

Tento centrální bateriový systém CBS se může skládat 
z jedné samostatné centrální stanice nebo centrální stanice 
spolu s dalšími substanicemi. Centrální stanice a substanice 
komunikují mezi sebou přes RS485. 

testování a kontrola nouzových svítidel nebo kombinova-
ných svítidel probíhá buď měřením úbytku proudu v jednot-
livých větvích (okruzích), nebo individuální kontrolou jednotli-
vých svítidel s adresací (svítidla doplněna adresným modulem).

Řídicí jednotka s permanentní programovou pamětí a barev-
ným grafickým displejem monitoruje a řídí celý centrální bate-
riový systém. To automaticky testuje všechny funkce zařízení 
a nouzových svítidel, které jsou k ní připojeny, a hlásí případné 
chyby, které se vyskytují. 

Veškerý chod, testy a chybová hlášení jsou zaznamenávány 
na vnitřní sD kartu, která je součástí řídící jednotky. Data je 
možné stahovat na usB disk.

ALPHA EMERGENCY CBs
CENTRáLNí BATERIOVý SySTéM
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Centrální bateriový systém (CBS) může být napájen ze sítě 
jednofázově, nebo třífázově. Je vybaven bezúdržbovými 
celoolověnými akumulátory s konstrukční životností 10 let. 

Baterie mohou být umístěny v jedné společné skříni společ-
ně s ovládacími moduly CBS nebo také v samostatné skříni 
pouze pro baterie. Záleží na požadované kapacitě baterií 
a tím i jejich rozměrech.

Celková kapacita centrálního bateriového systému jedné 
stanice je možná od 1 kW do 27 kW, dle kapacity baterií.

Jedna stanice může ovládat max. 64 okruhů s počtem 
20 svítidel na jeden okruh nepřekračující příkon 
700 W–1 kW a s celkovým instalovaným příkonem všech 
svítidel nepřekračujících celkovou kapacitu baterií.

Samostatné
nouzové LED svítidlo

Samostatné
nouzové LED svítidlo

Kombinované
LED svítidlo

Kombinované
LED svítidlo

Nouzové svítidlo
s piktogramem

Nouzové svítidlo
s piktogramem

Nouzové svítidlo
s piktogramem

Nouzové svítidlo
s piktogramem

Samostatné
nouzové LED svítidlo

Kombinované
LED svítidlo

Samostatné
nouzové LED svítidlo

Kombinované
LED svítidlo

Výstup 230 VAC/216 VDC

1–64 okruhů, max. 20 ks nouzových svítidel
na 1 okruh nebo max. 1 kW

1–64 okruhů, max. 20 ks
nouzových svítidel na 1 okruh
nebo max. 1 kW

1–64 okruhů, max. 20 ks
nouzových svítidel na 1 okruh

nebo max. 1 kW

Centrální bateriový systém 1 kW–27 kW
pro dobu nouzového režimu 1–3 h

Napájení 230/400 VAC

Výstup 230 VAC/216 VDC Výstup 230 VAC/216 VDCSubstanice CBS
č. 2 z 32

Substanice CBS
č. 1 z 32

ALPHA EMERGENCY CENTRAL BATTERY SYSTEM (CBS)
ALPHA EMERGENCY LED LUMINAIRES SYSTEM

sCHéMA CBs:

ALPHA EMERGENCY CBs
CENTRAL BATTERy SySTEM



Výrobce – dodavatel 
Manufacturer – Supplier:                                                                         
AlphaLighting CZ s.r.o.
Nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín
Česká republika/Czech Republic
Tel./Phone: +420 777 774 749   
+420 777 774 750
Email: info@alphalighting.cz
www.alphalighting-led.com

Generální obchodní zastoupení  
Business Representation Directorate:
AlphaLighting Trade s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
Slovenská republika/Slovak Republic
Tel./Phone: +421 915 234 531  
+420 773 248 774
Email: info@alphalighting-led.com
www.alphalighting-led.com


