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GuideLed
Hänvisnings- och nödljus-

armaturer med ny diodteknik

Nödbelysningscentraler med CG-funktion och STAR-Teknologi

Används våra GuideLedarmaturer tillsammans med våra nödbelysningscentraler får man en mycket drift-
säker anläggning där all lagstadgad övervakning sker automatiskt från våra centraler. Kapacitetsmätning 
av batterier, kontroll av laddningsstatus etc. sker automatiskt från nödbelysningscentralen. Med centra-
lerna CG 100 och CG 200 kan upp till 100 respektive 200 armaturer försörjas och övervakas. Vid större an-
läggningar kan våra ZB-S system användas där varje system skräddarsys för att passa aktuell anläggning.

CG-funktionen medför att felsignaler för armaturer sker överlagrat på matningskabeln vilket innebär att 
extra bussledning för felindikering inte behövs. Samtliga felmeddelanden lagras på ett minneskort.

STAR-Teknologin möjliggör att man på en och samma krets kan blanda permanent-, beredskaps- och styrd 
pemanent drift. Detta bidrar till en förenklad installation och minskade kabelkostnader.

All information om anläggningen visas på en upplyst display på centralens panel. Felinformation kan även 
överföras till en fastighetsdator. Som tillbehör kan man även installera en trefasig fasbrottsövervakning 
som bevakar undercentraler. Skulle någon fas falla bort tänder CG-centralen upp nödljuset.

Installation med STAR-Teknologi
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• Alla driftlägen

• Bara 1 krets behövs, oavsett driftläge. 
• Beredskaps, permanent och manuellt 
   styrd drift går att blanda i en och samma krets.
• Modifieringar och kompletteringar kräver liten 
   arbetsinsats.

• • •

CG 100 CG 200

Kompletta katalogsidor med tekniska data finns på vår hemsida, www.malux.se



GuideLed med ny diodteknik NödljusarmaturerHänvisningsarmaturer

I offentliga lokaler som t.ex. industrier, i byggnader med fler än åtta våningar eller lokaler som saknar 
dagsljusinsläpp krävs nödljus. Dessa ska ge tillräcklig belysning för en säker utrymning vid strömbortfall 
samt förhindra panik. De ska också hjälpa till att lokalisera nödutgångar. Nödljusarmaturerna i Guide-
Ledserien är försedda med effektiva dioder och en specialoptik som gör att armaturerna kan monteras på 
extra långt avstånd från varandra och ändå ge 1 lux belysning längs utrymningsvägen. Den asymmetriska 
varianten klarar upp till 29,8 m mellan armaturerna vid en montagehöjd på 8,5 meter och den symmetriska 
12,5 meter vid en montagehöjd på 4 meter. Detta innebär färre armaturer vilket ger förkortad montagetid 
och underlättat underhållsarbete.

Hänvisningsarmaturer måste enligt lag finnas i t.ex. samlingslokaler, butiker, hotell och vårdinrättningar. 
De som ansvarar för säkerheten, däribland nödbelysningen, i den typen av fastigheter har höga krav på 
driftsäkerhet, låga driftkostnader och enkelt underhåll. Genom diodtekniken håller man energikostnaden 
för GuideLed på en låg nivå, driftsäkerheten blir extra god med 3-chip LED och det enkla underhållet får 
man eftersom armaturerna matas och övervakas via en central som kan placeras på valfri plats. Att hän-
visningsarmaturerna sedan dessutom har en snygg och slimmad design med extra tunna piktogram gör 
saken ännu bättre.

En ny diodteknik, 3-chip LED, gör våra nya hänvisningsskyltar till något utöver det vanliga. I nederkanten av 
hänvisningsskylten sitter en list med upp till 48 LED monterade på chip, tre dioder på varje chip. Skulle en diod 
gå sönder fortsätter de andra två att lysa. Detta ger en extra hög driftssäkerhet och lång livstid åt armaturerna. 
Skylten har dessutom ett speciellt ljusledande piktogram vilket sprider ljuset jämt över hela skylten. Andra för-
delar med LED-tekniken är låga driftkostnader och lång livstid, upp till 50000 timmar. 

GuideLed SL CG-S infällt/utanpåliggande montageGuideLed CG-S väggmontage

GuideLed CG-S takmontage

GuideLed CG-S takmontage med wirependling

GuideLed FSL CG-S utanpåliggande eller infällt montage

• Slimmad design, 14 mm plant montage eller 36 mm utanpåliggande montage
• Mycket god läsbarhet med extrem kontrast mellan grön och vit yta
• Livslängd över 50000 timmar
• Låg energiförbrukning
• Omgivningstemperatur -20°C...+40°C
• Läsavstånd 20 eller 30 meter

• Livslängd över 50000 timmar
• Låg energiförbrukning
• 2x2W dioder
• Omgivningstemperatur -20°C...+40°C
• För montage upp till 8,5 m takhöjd
• Upp till 29 m cc montageavstånd med asymmetrisk ljusbild
• Upp till 13 m cc montageavstånd med symmetrisk ljusbild

• Slimmad design, 12 mm piktogramtjocklek
• Infällt, pendlat eller utanpåliggande takmontage
• Mycket god läsbarhet med extrem kontrast mellan grön och vit yta
• Livslängd över 50000 timmar
• Låg energiförbrukning
• Omgivningstemperatur -20°C...+40°C
• Läsavstånd 30 meterDen jämna och kraftiga belysningen som den nya diodtekniken innebär ger också en ökad kontrast mellan den gröna och den vita ytan 

på hänvisningsskyltarna. Enligt de tyska normerna DIN 4844-1 (2005-05) och ISO 3864-1 (2002) ska luminansen vara minst 500 cd/m2 
på den vita ytan i miljöer med dagsljus. Den gröna ytan, ska enligt ISO 30061 (2007) vara minst 10 cd/m2 i rökfyllda miljöer. 

I Sverige gäller inte de ovannämnda normerna utan här går vi på Boverkets rekommendationer.

• Slimmad design, 12 mm piktogramtjocklek
• Infällt, pendlat eller utanpåliggande takmontage
• Mycket god läsbarhet med extrem kontrast mellan grön och vit yta
• Livslängd över 50000 timmar
• Låg energiförbrukning
• Omgivningstemperatur -20°C...+40°C
• Läsavstånd 20 eller 30 meter

• Slimmad design, 14 mm plant montage eller 36 mm utanpåliggande montage
• Livslängd över 50000 timmar
• Låg energiförbrukning, endast 4 W
• Omgivningstemperatur -20°C...+40°C
• 3-chip LED-list i kupan

Boverkets fotometriska rekommendationer  
för hänvisningsskyltar i Sverige:

Luminansvärdet bör vara lägst 80 cd/m2 på den vita delen av piktogrammet 
vilket motsvarar 11 cd/m2 på den gröna delen. Detta gäller för armaturer i ljusa 
lokaler med dagsljusinsläpp.

Med den nya diodtekniken uppnår GuideLed värdena 500 respektive 100 cd/m2.

Här bredvid syns tydligt skillnaden mellan en hänvisningsskylt av ”gammal” typ 
och den nya diodskylten i en rökfylld miljö.

Dåligt upplyst
hänvisningsskylt

≥ 500 cd/m2

≥ 100 cd/m2GuideLed

GuideLed med den nya 
diodtekniken 3-chip LED
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Monteringshöjd (m) Monteringssätt

Monteringsavstånd (m)

1 lx (0,5 lx) L1 L2 L3 L4

4,0
Takmontage för 
utrymningsväg

1,2 (2,0) 3,9 (8,4)   8,1 (9,1) 18,0 (20,4)

6,0 1,2 (1,7) 3,1 (5,2) 10,6 (11,9) 23,8 (26,5)

8,5 1,0 (1,6) 2,9 (4,3)   3,2 (15,0) 29,8 (33,7)

Asymmetrisk ljusbild

För komplett projekteringshjälp, se vår hemsida malux.se

Symmetrisk ljusbild

Monteringshöjd (m) Monteringssätt

Monteringsavstånd (m)

1 lx (0,5 lx) L1 L2 L3 L4

2,5
Takmontage för 
utrymningsväg

3,8 (4,4)   8,8 (10,0) 4,2 (4,9)   9,8 (11,3)

3,5 4,1 (5,4) 10,7 (12,3) 4,7 (5,9) 11,8 (13,8)

4,5 2,0 (5,8) 11,5 (14,3) 1,9 (6,6) 13,1 (15,9)


