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Door de bijzondere optische eigenschappen liggen de lichttechnische prestaties van de Polaris op 
een uitzonderlijk niveau.
Het armatuur kent twee verschillende lensopties voor een speci�ek lichtbeeld.
Uitgaande van een montagehoogte van 2,7 meter geeft de  “gang” optie  een langwerpig lichtbeeld 
(8x2 m) waarmee gangen en galerijen verlicht worden. De “vierkant” optie heeft een lichtbeeld van 
4x4 m waardoor het geschikt is voor rechthoekige ruimten zoals hallen en entrees
De gemiddelde verlichtingssterkte is veel hoger en het lichtbeeld gelijkmatiger dan met bestaande 
8 Watt armaturen bereikt kan worden.
De Polaris is beschikbaar in een wand en plafond versie.

E�ciency
De Polaris kan op twee verlichtingsniveaus branden: HIGH LEVEL en LOW LEVEL. Door middel van 
een PIR- of tijdschakelaar of door gebruik te maken van de uitvoering met ingebouwde 
schemerschakelaar kunt u de armaturen alleen dán op High Level laten branden als het echt 
nodig is. De overige tijd staat het armatuur uit of het armatuur brandt op Low Level 
waarbij er nog maar 2,2 Watt wordt verbruikt. U bespaart nog meer energie zonder 
concessies te doen aan het gevoel van veiligheid.
Met LOW-LEVEL handhaaft u een uitstekende evacuatieverlichting

Uitvoering
• Volledig slagvast polycarbonaat
• Plug-in snelmontage
• Gepatenteerd verwarmingssysteem voor batterijen tot -20º C.
• Standaard met AutoTest
• Power factor: 0.8
• Hoogwaardige LED lichtbron, fabrikant CREE
• Egale lichtverdeling
• Hoog rendement
• Lange levensduur, lage onderhoudskosten
• Vermogenskeuze 
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Speci�caties:
Lichtbron: 5 x 1W LED
Type LED: CREE XP-E CE5 (100lm/W)
Lichtkleur: 4500K (neutraal wit)
Schijnbaar vermogen: 10VA (high level)  
 4,5VA (low level)
Opgenomen vermogen: 9W (high level)
 2,9W (low level)
Power factor: 0,92 (high level)
 0,81 (low level)
Driverstroom: 350mAh (high level)
 75mAh (low level)
Voeding: 220-240V 50-60/0Hz AC/DC
Isolatie: Klasse II (dubbel geïsoleerd)
IP rating: IP 55 (spuitwaterdicht) 
Omgevingstemperatuur: -20º - + 40ºC
Materiaal huis: Polycarbonaat (grijs)
Materiaal kap: Polycarbonaat (helder) 
Levensduur: 50.000 uur (70% lumenbehoud), 
 bij high level in een omgevingstemp. van 25ºC 
Batterypack: NiCd 4,8V / 1,6Ah High Temp. (alleen noodverlichting)
Verbruik batteryheater: 7V/300mAh (2W) (alleen noodverlichting)
Autonomie: 6 uur (brandduur nieuwwaarde noodverlichting)
Toepassing: Beveiligingsverlichting; Industriecomplexen; 
 woonwijken; particuliere parkeerterreinen.
Advies: Armatuur niet overdag op high level 
 in de volle zon laten branden.

Het Polaris armatuur is leverbaar inverschillende uitvoeringen:
Artikel#  Naam Uitvoering
521610591  Polaris PG 5/2W NW Plafond Gang (PG)
521610592  Polaris PGS 5/2W NW Plafond Gang Schemerschakelaar (PGS)
521610593  Polaris PGSN 5/2W NW Plafond Gang Schemerschakelaar Nood (PGSN)
521610594  Polaris PV 5/2W NW Plafond Vierkant (PV)
521610595  Polaris PVS 5/2W NW Plafond Vierkant Schemerschakelaar (PVS)
521610596  Polaris PVSN 5/2W NW Plafond Vierkant Schemerschakelaar Nood (PVSN)
521710591  Polaris WG 5/2W NW Wand Gang (WG)
521710592  Polaris WGS 5/2W NW Wand Gang Schemerschakelaar (WGS)
521710593  Polaris WGSN 5/2W NW Wand Gang Schemerschakelaar Nood (WGSN)
521710594  Polaris WV 5/2W NW Wand Vierkant (WV)
521710595  Polaris WVS 5/2W NW Wand Vierkant Schemerschakelaar (WVS)
521710596  Polaris WVSN 5/2W NW Wand Vierkant Schemerschakelaar Nood (WVSN)
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