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ORTUS OSN
Jednostronna oprawa kierunkowa
One-sided safety sign luminaire           

Jednostronna oprawa naścienna do oświetlenia awaryjnego- 
-kierunkowego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewa- 
kuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z normą EN 60598-2-22,
do stosowania ze znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z ISO 7010.

 
Korpus: obudowa z białego lub czarnego PC z wysokiej jakości ekranem 
PMMA oraz dyfuzorem PC
Wersje: CTI DALI, CB220, ATI, STI

A single-sided luminaire for surface mounting on walls for 
emergency escape route lighting in accordance with the EN 1838 
and EN 50172 standards. Escape route emergency lighting in 
accordance with the EN 60598-2-22 standard, for use with escape 
signs in accordance with ISO 7010.

Materials: white or black PC housing with a high quality PMMA screen 
and PC diffuser
Versions: CTI DALI, CB220, ATI, STI

Cechy i zalety:
• Oprawa do oświetlenia awaryjnego-kierunkowego zgodnie 

z normami EN 1838, EN 50172
• Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z normą 

EN 60598-2-22
• Oświetlenie kierunkowe z wykorzystaniem piktogramów 

wskazujących przebieg drogi ewakuacji zgodnie z normą 
ISO 7010

• Nowoczesne baterie w technologii litowo-jonowej LiFePO4
• Dostępna wersja z akumulatorami do ujemnych temperatur
• Równomierne rozświetlenie znaku dzięki dużej ilości diod 

elektroluminescencyjnych małej mocy
• Możliwa praca w trybie ciągłym, przełączalnym i awaryjnym
• Rozpoznawalność znaku 25 m

Features & benefits:
• A safety sign emergency luminaire in accordance with 

the EN 1838 and EN 50172 standards
• Escape route emergency lighting in accordance with 

the EN 60598-2-22 standard
• Safety sign lighting using pictograms indicating the es-

cape routes in accordance with the ISO 7010 standard
• Modern batteries with LiFePO4 lithium-ion technology
• A version with batteries that can be used in sub-zero 

temperatures
• Uniform sign illumination due to a large amount of 

low-power LEDs
• Operation in maintained, switchable, and non-main-

tained mode
• Sign visibility: 25 m
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Natynkowa oprawa do oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego 
i antypanicznego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne 
oświetlenie awaryjne zgodne z normą EN 60598-2-22. 
Optymalna pod względem wydajności, o maksymalnym współczynniku 
strumienia świetlnego w trybie awaryjnym do ceny.
Oprawa z układem optycznym o rozsyle szerokim WD.

Korpus: obudowa z białego lub czarnego PC, dyfuzor PC 
Wersje: CTI DALI, CB220, ATI, STI

Cechy i zalety:
• Oprawa do oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego 

zgodnie z normami EN 1838, EN 50172
• Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z normą EN 60598-2-22
• Kompaktowe rozmiary i podwyższony stopień szczelności
• Baterie w technologii NiMH
• Możliwa praca w trybie ciągłym, przełączalnym i awaryjnym
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A luminaire for surface mounting for emergency escape route and 
anti-panic lighting in accordance with the EN 1838 and EN 50172 stan-
dards; escape route emergency lighting in accordance with the 
EN 60598-2-22 standard. This product is characterised by its optimised 
efficiency, with a maximised ratio of luminous flux in the emergency 
mode in relation to the price. An optical system with wide-beam WD light 
distribution is available.

Materials: white or black PC housing, PC diffuser
Versions: CTI DALI, CB220, ATI, STI

Features & benefits:
• A luminaire for emergency escape route and anti-panic lighting 

in accordance with the EN 1838 and EN 50172 standards
• Escape route emergency lighting in accordance with the EN 

60598-2-22 standard
• Compact dimensions and increased ingress protection
• Batteries with NiMH technology
• Operation in maintained, switchable, and non-maintained mode
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ORTUS HE
Oprawa ewakuacyjna – o wysokiej wydajności
Escape route luminaire with a high efficiency
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ORTUS HO
Oprawa ewakuacyjna – duża uniwersalność
Escape route luminaire – high versatility

Natynkowa oprawa do oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego 
i antypanicznego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne 
oświetlenie awaryjne zgodne z normą EN 60598-2-22. 
Dostępne układy optyczne o rozsyłach: korytarzowym CR, 
antypanicznym VWD, asymetrycznym ASM, szerokim WD i wąskim NR, 
dla zapewnienia możliwości realizacji wszystkich potrzeb w zakresie 
oświetlenia awaryjnego.

Korpus: obudowa z białego lub czarnego PC, dyfuzor PC
Wersje: CTI DALI, CB220, ATI, STI

A luminaire for surface mounting for emergency escape route and 
anti-panic lighting in accordance with the EN 1838 and EN 50172 
standards, Escape route emergency lighting in accordance with the 
EN 60598-2-22 standard. 
Optical systems with the following light distribution variants are 
available: corridor CR,  anti-panic VWD, asymmetrical ASM, wide-beam 
WD and narrow-beam NR, to ensure that all emergency lighting 
needs can be met.

Materials: white or black PC housing, PC diffuser
Versions: CTI DALI, CB220, ATI, STI

Cechy i zalety:
• Oprawa do oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego 

zgodnie z normami EN 1838, EN 50172
• Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z normą EN 60598-2-22
• Mnogość kombinacji mocy oprawy i układów optycznych
• Kompaktowe rozmiary i podwyższony stopień szczelności
• Nowoczesne baterie w technologii litowo-jonowej LiFePO4
• Dostępna wersja z akumulatorami do ujemnych temperatur
• Możliwa praca w trybie ciągłym, przełączalnym i awaryjnym

Features & benefits:
• A luminaire for emergency escape route and anti-panic lighting in 

accordance with the EN 1838 and EN 50172 standards
• Escape route emergency lighting in accordance with 

the EN 60598-2-22 standard
• Many different combinations of luminaire power and optics variants
• Compact dimensions and increased ingress protection
• Modern batteries with LiFePO4 lithium-ion technology
• A version with batteries that can be used in sub-zero temperatures
• Operation in maintained, switchable, and non-maintained mode
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Features & benefits:
• A luminaire for emergency escape route and anti-panic lighting in 

accordance with the EN 1838 and EN 50172 standards
• Escape route emergency lighting in accordance with the 

EN 60598-2-22 standard
• A high light output, a luminaire power of 9 W, and many optics variants
• Compact dimensions and increased ingress protection
• Modern batteries with LiFePO4 lithium-ion technology
• Operation in maintained, switchable, and non-maintained mode

Natynkowa oprawa do oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego 
i antypanicznego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne 
oświetlenie awaryjne zgodne z normą EN 60598-2-22. 
Podwyższony strumień świetlny do realizacji zadań z dużych 
wysokości. Dostępne układy optyczne o rozsyłach: korytarzowym CR, 
antypanicznym VWD, asymetrycznym ASM, szerokim WD i wąskim NR.

Korpus: obudowa z białego lub czarnego PC, dyfuzor PC
Wersje: CTI DALI, CB220, ATI, STI
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A luminaire for surface mounting for emergency escape route and 
anti-panic lighting in accordance with the EN 1838 and EN 50172 
standards; escape route emergency lighting in accordance with 
the EN 60598-2-22 standard. An increased luminous flux for task 
lighting from large heights. Optical systems with the following light 
distribution variants are available: corridor CR,  anti-panic VWD, 
asymmetrical ASM, wide-beam WD and narrow-beam NR.

Materials: white or black PC housing, PC diffuser
Versions: CTI DALI, CB220, ATI, STI

Cechy i zalety:
• Oprawa do oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego 

zgodnie z normami EN 1838, EN 50172
• Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z normą EN 60598-2-22
• Wysoki strumień światła, moc oprawy 9W oraz wiele układów 

optycznych
• Kompaktowe rozmiary i podwyższony stopień szczelności
• Nowoczesne baterie w technologii litowo-jonowej LiFePO4
• Możliwa praca w trybie ciągłym, przełączalnym i awaryjnym
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ORTUS XHO
Oprawa ewakuacyjna – o wysokim strumieniu 
Escape route luminaire with a high light output



OŚWIETLENIE DROGI EWAKUACYJNEJ 

Oświetlenie ewakuacyjne ma zapewnić bezpieczeń-
stwo podczas opuszczania obiektu w przypadku braku 
zasilania lub w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu, 
takich jak: pożar, atak terrorystyczny lub zagrożenie 
chemiczne. Odpowiednie rozmieszczenie opraw musi 
umożliwiać prostą i szybką identyfikację przebiegu dróg 
ewakuacyjnych i łatwe zlokalizowanie sprzętu przeciw-
pożarowego i bezpieczeństwa.
Na drogach ewakuacyjnych o szerokości do 2 metrów 
natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż osi drogi 
ewakuacyjnej nie może być mniejsze niż 1 lx, a środkowy 
pas drogi, nie mniejszy niż połowa szerokości drogi, 
powinien być oświetlony z natężeniem co najmniej 50% 
wartości natężenia osi drogi ewakuacyjnej.

ESCAPE ROUTE LIGHTING 

Evacuation lighting is designed to ensure safety when 
exiting the facility in the event of a power outage or in 
dangerous, life-threatening situations, such as:  
fires, terrorist attacks or chemical threats. The proper 
distribution of luminaires must allow the simple and 
quick identification of the escape route and easy  
location of fire and safety equipment.
The lighting intensity on escape routes with a width of 
up to 2 metres should be no lower than 1 lux along the 
escape route axis, whereas the middle of the  
route with a width no smaller than half of the escape 
route width should be illuminated with at least 50% of 
the escape route lighting intensity.

0,5 lx 0,5 lx

1 lx

1 m
2 m

OŚWIETLENIE STREFY OTWARTEJ 

Oświetlenie strefy otwartej, zwane również oświe-
tleniem zapobiegającym panice, to część oświetlenia 
awaryjnego stosowana w celu uniknięcia nara-
stania niepokoju oraz umożliwienia bezpiecznego 
przemieszczania się w kierunku dróg ewakuacyjnych. 
Natężenie oświetlenia w tej strefie nie powinno być 
mniejsze niż 0,5 lx na całej powierzchni poziomej 
strefy (z pominięciem marginesu na obwodzie obsza-
ru o szerokości 0,5 m). Za strefę otwartą uważa się 
przestrzeń o nieustalonych drogach ewakuacyjnych, 
wnętrza hal i obiektów o powierzchni podłogi więk-
szej niż 60 m2 lub mniejsze, jeżeli istnieje dodatkowe 
zagrożenie wywołane obecnością dużej liczby osób. 
Definicję strefy rozszerzono o przestrzenie toalet dla 
osób niepełnosprawnych oraz o kabiny wind. 

OPEN AREA LIGHTING
Open area lighting, also called anti-panic lighting, is 
an emergency lighting type used in order to avoid the 
build–up of anxiety among building occupants and 
allowing for their safe movement towards the escape 
routes. The lighting intensity in this area should be no 
lower than 0.5 lux throughout the entire horizontal 
surface of this area (except the 0.5 m wide margin along 
the perimeter of the area). Open areas are described as 
spaces with no designated escape routes, interiors in 
production halls or buildings with a floor area over 60 
m2, or smaller areas if there is an additional hazard due 
the presence of a large number of people. The definition 
of an open area has been expanded to include spaces 
like restrooms for the disabled or elevator cabins. 

Poza oprawami do oświetlenia drogi ewakuacyjnej 
dodatkowe oświetlenie wymagane jest:

•  Przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych 
do użycia w sytuacjach awaryjnych

•   W pobliżu schodów, tak by każdy stopień był 
bezpośrednio oświetlony oraz w pobliżu każdej 
zmiany poziomu

•   Przy znakach bezpieczeństwa i kierunków ucieczki, 
przy każdej zmianie kierunku oraz przy każdym 
skrzyżowaniu korytarzy

•   Na zewnątrz, w pobliżu każdego wyjścia końcowego, 
aż do miejsca bezpiecznego

•   W pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy  
i każdego urządzenia przeciwpożarowego

•   W pobliżu urządzeń i stref przewidzianych do 
ewakuacji osób niepełnosprawnych

In addition to the escape route luminaires, additional 
lighting is required in the following locations:

•  At all doors appointed as emergency exits
•   Near stairways, so that each step is directly lit and 

between floors
•   At all safety and directional signs, at each turn and at 

each intersection of corridors
•   Outside at every exit, all the way to the safety point
•   Near every first aid station and near each fire-

fighting device
•   Near all devices and zones for the evacuation of 

people with disabilities

PUNKTY SZCZEGÓLNE 

Norma EN 1838 wprowadza konieczność umieszcze-
nia opraw oświetlenia awaryjnego w pobliżu każdego 
punktu pierwszej pomocy oraz każdego wyposaże-
nia przeciwpożarowego czyli stałego lub półstałego 
urządzenia służącego do zapobiegania powstaniu, 
wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego 
skutków. Celem takiego umiejscowienia opraw jest uzy-
skanie na płaszczyźnie pionowej apteczek, przycisków 
alarmu pożarowego i urządzeń przeciwpożarowych co 
najmniej 5 lx.

POINTS OF EMPHASIS 

The EN 1838 standard requires placing emergency  
luminaires in the vicinity of each first aid point and any 
firefighting equipment, it means a fixed or semi-fixed 
device for preventing, detecting, fighting fire or limiting 
its effects. The purpose of placing luminaires at those 
locations is to obtain a lighting intensity of at least 5 lux 
on the vertical plane of the first aid points, fire alarms 
and firefighting equipment.

2 m

min. 5 lx

>60 m2 

min. 0,5 lx

0,5 m 0,5 m

CR, EL

VWD

ASM

WD

POMIESZCZENIA WYSOKIE

Dzięki wąskiemu rozsyłowi światłości możliwe jest 
realizowanie zadań na drodze ewakuacyjnej oraz 
przestrzeni otwartej znajdujących się w obszarze 
wysokich pomieszczeń. Umieszczenie opraw oświetlenia 
awaryjnego w lokalizacji opraw podstawowych jest 
znacznym ułatwieniem procesu projektowania i 
prowadzenia instalacji elektrycznej.

ROOMS WITH HIGH CEILINGS

The narrow light distribution curve makes it possible 
to perform tasks on escape routes and in open areas 
inside rooms with high ceilings. Placing the emergency 
luminaires in the locations of general lighting luminaires 
makes the process of designing and carrying out the 
electrical installation much easier.

NR

ORTUS
Uniwersalna rodzina opraw oświetlenia awaryjnego, łącząca 
w sobie warianty do podświetlenia piktogramu, jak również do 
oświetlenia drogi ewakuacyjnej i punktów szczególnych.

W przypadku opraw kierunkowych dostępne są wersje z lumi-
nancją znaku 100 lub 500 cd/m². Ekran podświetlany krawę-
dziowo przez dużą ilość diod małej mocy, w sposób gwarantujący 
najwyższy poziom równomierności rozświetlenia znaku. 

W wariancie oświetlenia ewakuacyjnego zastosowano szerokie 
spektrum różnorodnych rozwiązań szczegółowych w zakresie 
źródeł światła, technologii akumulatorów, dostępnych rozsyłów 
światłości, zakresów temperatur pracy itp.

Rodzina ORTUS idealnie wpisuje się w zróżnicowane 
wymagania dla oświetlenia awaryjnego. W rodzinie ORTUS 
zastosowano diody LED o wysokiej żywotności przekraczają-
cej 100 000 h.

ORTUS
A universal family of emergency lighting luminaires that 
combines variants for backlit pictograms as well as lighting for 
escape routes and points of interest.

Safety sign luminaire versions are available with a sign luminan-
ce of 100 or 500 cd/m². The screen is edge-lit by a large number 
of low-power LEDs in a way that guarantees the highest 
uniformity of the sign’s illumination.

The escape route lighting variant can be equipped with a wide 
range of various detailed solutions in terms of the available 
light sources, battery technologies, light distribution options, 
operating temperature ranges, etc.

The ORTUS family perfectly corresponds to the variety of 
requirements for emergency lighting and uses LEDs with a long 
useful lifetime exceeding 100,000 h.

ORTUS
Szczelna obudowa i podwyższona odporność mechaniczna umożliwiająca pracę w wymagających 

przestrzeniach. Świetne rozwiązanie dla obiektów sportowych, handlowych, przemysłu oraz użyteczności 
publicznej. Funkcjonalność umożliwiająca stosowanie w warunkach zewnętrznych lub na dużych wysokościach.

The luminaire’s housing with high ingress protection and increased mechanical impact resistance makes it 
suitable for use in demanding spaces. It’s an excellent solution for sports facilities, shopping centres, industrial 
and public buildings. Its functionality has also been extended to include applications in outdoor conditions or at 

large mounting heights. 

Różnorodne układy optyczne oraz poziomy natężenia prądu zasilającego źródła światła ułatwiające 
projektowanie rozwiązań uz uwzględnieniem wysokości pomieszczeń oraz odległości pomiędzy 

poszczególnymi oprawami.

Light sources with various optics and power supply currents make it easier to design more efficient lighting 
solutions while taking into account the room height and the distance between luminaires.


