CISA S.p.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktów przedstawionych w niniejszym katalogu bez uprzedzenia.

O grupie Allegion™
Allegion (NYSE: ALLE) jest światowym pionierem w branży zabezpieczeń drzwiowych
i kontroli dostępu. W skład grupy wchodzą takie wiodące marki jak: CISA®, Interflex®,
LCN®, Schlage®, SimonsVoss® oraz Von Duprin®. Wartość grupy Allegion wynosi
2 miliardy dolarów, a jej produkty sprzedawane są prawie w 130 krajach.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę allegion.com

CISA POLARIS
Oświetlenie LED
dla systemów
przeciwpanicznych
FAST Touch oraz
eFAST.

KORZYŚCI

Dla projektantów i architektów
Zestaw CISA Polaris wbudowany jest w listwie przeciwpanicznej przez co nie
zmienia wyglądu drzwi. Polaris dostępny jest z listwami w różnych wersjach
kolorystycznych.

PDE764

Dla montażystów
Montaż jest bardzo prosty: wysuń listwę naciskową i zamocuj taśmę LED
na specjalnych wspornikach. Wysuniętą uprzednio listwę naciskową zastąp
nową po jej przycięciu na żądaną długość. Następnie podłącz zestaw
do źródła zasilania wspomaganego akumulatorem awaryjnym.
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Dla użytkowników
Z zestawem CISA Polaris wyjścia ewakuacyjne mogą zostać szybko i łatwo
odszukane dzięki oświetleniu na listwie przeciwpanicznej. Oświetlenie
to pomaga również zidentyfikować drogi ucieczki w pomieszczeniach
wypełnionych dymem. Użytkownicy z dystansu mogą rozpoznać stronę
otwierania drzwi, gdyż światła LED umiejscowione są od strony rygla.

Il sistema POLARIS è applicabile a tutti i maniglioni
antipanico meccanici FAST TOUCH, sia nella versione
da applicare che in quella da infilare, e al maniglione
motorizzato eFAST.
L’installazione è semplice: basta sfilare la barra e inserire
la striscia LED già preinstallata su apposito supporto
e sostituire la barra standard con quella fornita nel kit,
tagliandola alla misura desiderata. Occorre poi collegare il
sistema con alimentatore fornito di batteria.
È possibile inoltre utilizzare la medesima soluzione come
CISA SpA
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Budynki
oświatowe

Budynki
mieszkalne

Budynki
komercyjne

Budynki
opieki zdrowotnej

Budynki
hotelowe

W STANDARDZIE
DOSTARCZANE

Zestaw Polaris zawiera listwę naciskową,
oświetlenie LED oraz okablowanie.
L

WYKOŃCZENIA
Odszukanie wyjścia ewakuacyjnego w budynku gdy widoczność jest niska może być
trudne, zwłaszcza w sytuacji dużego zadymienia.

Rozwiązanie to może również służyć do wskazania wyjścia lub doświetlenia słabo
oświetlonych obszarów takich jak korytarze z drzwiami ewakuacyjnymi. W takim
przypadku zestaw Polaris wystarczy podłączyć do źródła zasilania z przełącznikiem.
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Okablowanie

Oświetlenie (120 lm)

Czarny

OPIS

Oświetlenie LED

Możliwość skrócenia listwy do:
600 mm – listwy Fast Touch
720 mm – listwy eFast

CISA Polaris to zestaw świateł LED, który może być zainstalowany z listwami
przeciwpanicznymi CISA eFAST oraz FAST Touch poprzez podłączenie go do źródła
zasilania wspomaganego akumulatorami awaryjnymi. Integracja zestawu Polaris
z alarmem bądź systemem wykrywania dymu umożliwia załączenie świateł LED
w sytuacji zagrożenia ułatwiając rozpoznanie drogi ucieczki.

TYP

KIERUNEK

Wewnętrzne podzespoły
z tworzywa ABS

Stalowa listwa naciskowa

WYMIAR

	
Malowana proszkowo listwa
naciskowa

ARTYKUŁ
TYP

CECHY
TECHNICZNE

ILOŚĆ

Jeszce bardziej widoczne i bezpieczniejsze
wyjścia ewakuacyjne.
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W celu aktywacji funkcji oświetlenia, zestaw CISA
Polaris musi zostać podłączony do transformatora
(nienależącego do wyposażenia) o charakterystyce
podanej w instrukcji montażu.
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Il sistema POLARIS è applicabile a tutti i maniglioni
antipanico meccanici FAST TOUCH, sia nella versione
da applicare che in quella da infilare, e al maniglione
motorizzato eFAST.
L’installazione è semplice: basta sfilare la barra e inserire
la striscia LED già preinstallata su apposito supporto
e sostituire la barra standard con quella fornita nel kit,
tagliandola alla misura desiderata. Occorre poi collegare il
sistema con alimentatore fornito di batteria.
È possibile inoltre utilizzare la medesima soluzione come
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