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ES-AW-9

Moduł awaryjny do wbudowania w oprawę lub 
umieszczenia w przestrzeni międzystropowej 
przeznaczony do pracy ze źródłami LED
Wykonanie: PC w kolorze szarym
Wersje: CTI DALI, ATI
Typ akumulatora: litowo-jonowy (Li-FePO4)
Inne: zasilanie stałomocowe w trybie pracy 
awaryjnej 3W dla modułów LED z automatyczną detekcją 
napięcia źródła światła w zakresie 24-220V; realizacja 
trybu pracy awaryjnej lub ciągłej przy zastosowaniu 
dodatkowego zasilacza; automatyczne testowanie źródła 
światła i akumulatora; automatyczne, energooszczędne 
ładowanie akumulatorów; zabezpieczenie przed głębokim 
rozładowaniem baterii; przystosowany do zamontowania 
w oprawie oświetleniowej lub jako samodzielny moduł 
trybu awaryjnego; możliwość elastycznego łączenia 
obudów elektroniki i baterii; wbudowane osłony 
zaciskowe przewodów przyłączeniowych

Emergency modules designed to work with LED light 
sources that can be built into the luminaire or placed in 
the ceiling void
Materials: gray PC
Versions: CTI DALI, ATI
Battery type: lithium-ion (LiFePO4)
Other features: constant power supply in the emergency 
mode, min. 3W for LED modules with automatic light 
source voltage detection in a range from 24-220V; 
non-maintained or maintained mode operation using 
by additional power supply; automatic light source and 
battery testing; automatic, energy-saving battery 
charging; protection against deep battery discharge; 
suitable for mounting in the luminaire or as an independent 
power supply; flexible connection of electronics and 
battery housings possible; built-in terminal covers for 
connecting cables 

Stałomocowy moduł awaryjny dla źródeł LED   Constant power emergency module for an LED light source
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Systemy centralnego zasilania  Central power supply luminaires
nazwa
name

wersja
version

tryb pracy
operating mode

czas autonomii
duration

ES-AW-9
A

G
TA

1

3

A – ATI - wersja AUTOTEST AUTOTEST version
G – CTI DALI - wersja CENTRALNIE NADZOROWANA version for CENTRAL MONITORING
TA – tryb pracy awaryjnej non-maintained mode

Możliwość wyposażenia w funkcję 
awaryjną dowolnej oprawy 

wyposażonej w technologię LED

The possibility of equipping any 
luminaire based on LED technology 

with emergency functions

Przykłady strumienia z oprawy zasilanej
poprzez moduł ES-AW-9 względem
pracy z zasilacza nominalnego
Examples of luminous flux values from 
a luminaire powered by the ES-AW-9 
module compared to operation from 
a nominal power supply

oprawa
luminaire [lm]

ES-AW-9

[lm]
COSMO 1287

OPAL 50W 5180 450

MODERNA 2
600 24W 2430 420

CAMELEON
MIDI 14W 1550 470

CAMELEON
MAXI 58W 5600 480

COSMO NOVA
33W 4560 490

COSMO APEX
49W 6340 550

Najnowsze możliwości 
technologii baterii litowej 

w praktyce.

The latest achievements 
in terms of lithium battery 

technology in practice.
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