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Πρωτοποριακές λύσεις από την Olympia 

Electronics μετά τις εξελίξεις με το Covid 19.

Η νέα σειρά φωτισμού σήμανσης Covid 

Light απαρτίζεται aπό 3 μοντέλα τα οποία 

ικανοποιούν το σύνολο απαιτήσεων κάθε 

επαγγελματικού χώρου και γενικότερα 

χώρων όπου συνωστίζεται κόσμος.

Το μοντέρνο στυλ και η απλότητα των 

συνδέσεων κάνουν τα φωτιστικά της σειράς 

Covid Light ιδανικά για οποιοδήποτε χώρο 

που υπάρχει η αναγκαιότητα σήμανσης των 

μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας   

λόγω της πανδημίας. 

LED πινακίδα σήμανσης 
πληροφόρησης μέτρων ασφαλείας

IP30

38mCE 42m

125lm230V 



ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

COVID LIGHT

Λαμπτήρες

LED

Υλικά

Τοποθέτηση σε τοίχο και οροφή

Επιτοίχια ή κρεμαστή εγκατάσταση σε ψευδοροφή

Πικτογραφήματα μονής όψης με 38m & 42m απόσταση θέασης.

Εφαρμογές

Πικτογραφήματα

Εγκατάσταση

  

Χώροι όπου συνωστίζεται κόσμος όπως: 
εμπορικά κέντρα, καταστήματα, αεροδρόμια, 
σχολεία, γραφεία, δημόσιες υπηρεσίες,  κτλ.

Στη συσκευασία περιέχονται 3 πικτογραφήματα 
διαφορετικής σήμανσης για την κάλυψη των αναγκών 
που έχουν δημιουργηθεί. Τα πικτογραφήματα 
τοποθετούνται με ευκολία πάνω από το διάφανο 
διαχύτη χωρίς την χρήση κόλλας. 

Bayblend Fr3010, αλουμίνιο, plexiglas

CW-44/1,5 Μεμβράνη σήμανσης 

με ένδειξη απόστασης 1,5m 

CW-44/2 Μεμβράνη σήμανσης 

με ένδειξη απόστασης 2m 

CW-44 Μεμβράνη σήμανσης 

με ένδειξη απόστασης 2m, 

χρήση μάσκας & αντισηπτικού

Κωδικός Περιγραφή

Στην συσκευασία περιέχονται τα παρακάτω πικτογραφήματα

Εικόνα

2 m

1,5 m

2 M
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Διαστάσεις σε cm για COV-44/EM Διαστάσεις σε cm για COV-44/SP & COV-44/DZ

Τροφοδοσία

230V AC

N
L

L

N

Εύκολος τρόπος σύνδεσης 
με αποσπώμενη βάση

804940000

804940001

804940002



A-2130 Εξάρτημα (λευκό) για απομακρυσμένη (1m) τοποθέτηση σε οροφή 

A-2131 Εξάρτημα (λευκό) για απομακρυσμένη (0,5m) τοποθέτηση σε οροφή

A-2132 Εξάρτημα (λευκό) για απομακρυσμένη (0,25m) τοποθέτηση σε οροφή

A-2133 Εξάρτημα (λευκό) για κάθετη τοποθέτηση φωτιστικών σε τοίχο

Εξαρτήματα στήριξης για COV/44/EM κατόπιν παραγγελίας

Κωδικός

927321300

927321310

927321320

927321330

Περιγραφή

COV-44/EM, IP30, LED πινακίδα σήμανσης 
πληροφόρησης μέτρων ασφαλείας, 230V

COV-44/DZ, IP30, LED πινακίδα σήμανσης 
πληροφόρησης μέτρων ασφαλείας, 230V

11W/11,4VA

1,65W/1,9VA

Κωδικός Περιγραφή Κατανάλωση

Ισχύς 
φωτεινής πηγής

Τρόπος
τοποθέτησης

922804450

922804451

700/1000 lm

125 lm

Οροφή
Επιτοίχια

COV-44/SP, IP30, LED πινακίδα σήμανσης 
πληροφόρησης μέτρων ασφαλείας, 230V

1,65W/1,9VA922804452 125 lm

Οροφή
Επιτοίχια

Οροφή
Επιτοίχια

A-2130, A-2131,
A-2132 A-2133

Απόσταση 
θέασης

700/1000 lm

38m

38m

42m125 lm1,65W/1,9VA

A-2134 Εξάρτημα (λευκό) για επιτοίχια στήριξη σε τοίχο

A-2137 Εξάρτημα (λευκό) για στήριξη σε οροφή

Εξαρτήματα στήριξης για COV/44/EM που περιέχονται στην συσκευασία 

Κωδικός

927321340

927321370

Περιγραφή

A-2134 A-2137

COV-44/EM

COV-44/DZ

COV-44/SP
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Η εταιρεία είναι πιστοποιηµένη από:

Τρόποι τοποθέτησης COV-44/EM με τα εξαρτήματα κατόπιν παραγγελίας

Κρεμαστή τοποθέτηση Κάθετη τοποθέτηση 
σε τοίχο

Τρόποι τοποθέτησης COV-44/DZ  με τα εξαρτήματα που περιέχονται στην συσκευασία

Τοποθέτηση στην οροφή Κρεμαστή τοποθέτηση στον τοίχοΧωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή
 Ελατήρια στήριξης

 Α-3018  

2 m 2 m 2 m

Τρόποι τοποθέτησης COV-44/SP  με τα εξαρτήματα που περιέχονται στην συσκευασία

Τοποθέτηση στην οροφή Χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή
 Ελατήρια στήριξης

 Α-3018  

Κρεμαστή τοποθέτηση στον τοίχο

2 m 2 m 2 m
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A-1134 SET
(περιλαμβάνεται στη συσκευασία)

Επιφανειακή τοποθέτηση 
σε τοίχο (μίας όψης)

Τρόποι τοποθέτησης COV-44/EM με τα εξαρτήματα που περιέχονται στην συσκευασία

Κρεμαστή τοποθέτησηΚρεμαστή τοποθέτηση

2 m

2 m
2 m

(0,25 - 1m)


