
Ստանդարտներ և կանոնակարգեր





Ֆոտոլյումինեսցենտային անվտանգության ցուցանակներ, որոնք հարմար են տեղադրման 
համար բարձր և միջանկյալ մակարդակներում:
Ֆոտոլյումինեսցենտային հատկությունները համապատասխանում են ազգային և միջազգային 
ստանդարտներով։

Ֆոտոլյումինեսցենտային անվտանգության ցուցանակները հարմար են տեղադրման ցածր մակարդակի 
վրա։
Ֆոտոլյումինեսցենտային հատկությունները համապատասխանում են ազգային եւ միջազգային 
չափանիշներին։
Everlux-LLL-ի արտադրանքը արտադրվում է պիգմենտացիայի օգտագործմամբ, որը հարմար է ցածր լույսի 
մակարդակ ունեցող տարածքների համար նվազագույն մակարդակը-25 լյուքս.

Ֆոտոլյումինեսցենտային անվտանգության ցուցանակները հարմար են ավտոմոբիլային եւ երկաթուղային թունելների 
համար։ 
Everlux -ի արտադրանքը արտադրվում է պիգմենտացիայի օգտագործմամբ, որը հարմար է ցածր լույսի մակարդակ 
ունեցող տարածքների համար՝  նվազագույն մակարդակը 25 լյուքս։ Ցուցանակները պատրաստվում են ալյումինե 
բազային նյութով ՝ ապահովելու անբարենպաստ պայմանների, ջերմաստիճանի տատանումների, պահպանման բարձր 
դիմադրություն և մաքրման գրաֆիկները, ներառյալ բարձր ճնշման լվացքի մեթոդները:    

Պարագաներ և մասնագիտացված ապրանքներ (ֆոտոլյումինեսցենտային և ոչ ֆոտոլյումինեսցենտային), այդ թվում 
ֆոտոլյումինեսցենտային կոմպլեկտներ, կրակմարիչների ստենդ, սանդուղքի պաշտպանություն, չթույլատրված մուտքի 
ալյումինե ռելսեր, ալյումինե շրջանակներ, ճկուն ամրակներ և սոսինձ:    

ԿՈՄՊԼԵԿՏՆԵՐ և ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ



ԻՆԴԵՔՍ

Գույնը պետք է լինի բոլորի համար: 
Եվ քանի որ գույները որոշիչ են անվտանգության ցուցանակներում, Everlux-ը կապված է ColorAdd-ի հետ։ 
ColorAdd-ը մի նախագիծ է, որը մշակվել է, որպեսզի Դալտոնիզմով անձիք ճիշտ ճանաչեն նրանցից յուրաքանչյուրի 
գույնը։ Հետևաբար, նպաստելով իրենց սոցիալական ինտեգրմանը, դարձնելով կապը ավելի արդյունավետ, 
պատասխանատու և ներառական։ ColorAdd-ը չափազանց ինտուիտիվ խորհրդանշական լեզու է, որն օգտագործում 
է հիմնական գույները և նրանց համադրությունը, ստեղծելով ամբողջական գունապնակ՝ գույների / կոդերի. 
Ներառելով ColorAdd համակարգը ՝ Everlux-ի կատալոգը թույլ է տալիս դալտոնիզմով անձանց լիովին հասկանալ 
անվտանգության բոլոր ցուցանակների հատկանիշները և բաղադրիչները։

ՄՈՒԳ ԵՐԱՆԳՆԵՐԲԱՑ ԵՐԱՆԳՆԵՐ

ՍՊԻՏԱԿ / ՍԵՎ / ՄՈԽՐԱԳՈՒՅՆ ՈՍԿԵԳՈՒՅՆ / ԱՐԾԱԹԱԳՈՒՅՆ

Սպիտակ Սև Բաց մոխրագույն Մուգ
Մոխրագույն

Ոսկեգույն ԱրծաթագույնԿապույտ Կանաչ Դեղին Նարնջագույն Կարմիր Մանուշակագույն Շագանակագույն

ԳՈՒՅՆԵՐ / ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇԵՐ

Անվտանգության ցուցանակը բաղկացած է 
 գրաֆիկական պատկերներից, ձևերից և գույներից

Everlux-LLL, Everlux-AL և Everlux-RL բոլոր  ցուցանակները ունեն յուրահատուկ 5 նիշանոց կոդ։ Պատվերի համար անհրաժեշտ է նշել 
հետևյալը: 
1-Ապրանքի կոդը; 
2-չափ (մմ); 
3-նշանի տեսակը (տես էջ 10): Եթե դա նշված չէ, ապա 1-ին տեսակը կներկայացվի:   

Ինչպես պատվիրել

Ինչպես պատվիրել
Օրինակ: 
Ցուցանակը թողարկվում է հետևյալ չափերով 300x100; 
400x120; 400x150; 600x200 եւ 900x300, ինչպես նաև 1, 2 կամ 3 տեսակի մեջ

(MM)
300x100
400x150
600x200
900x300Y 03 09400x120-ի վերը նշված  ցուցանակը և 1 տեսակը պատվիրելու համար պետք է 

նշվեն: 
P0008 - 400x120 - Տեսակ 1

Ներկայացում 05-09

    

Ցուցանակների տեսակները 10

Տեղադրում 11

Դիտման հեռավորությունը 12

Վթարային ելքի ցուցանակներ 13-16

Հակահրդեհային սարքավորումների ցուցանակներ 17-18

Տարհանման ցուցանակներ 19

Ընդհանուր անվտանգության ցուցանակներ 20

Ընդհանուր անվտանգության ցուցանակներ 21

Նշագծման ժապավեններ 22-23

   

 Ցա ծր դիրքի տեղադրման լուսավորության 
համակարգեր պատի վրա կիրառման համար

24-27

 Ցածր դիրքի լուսավորության համակարգ հատակի եւ 
սանդուղքի նշագծման համար

28-29

   Կոմպլեկտներ
Կոմպլեկտներ և պարագաներ 30-34
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ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ և ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ

ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

N 69-ФЗ Ռուսաստանի Դաշնություն 
Դաշնային հրդեհային անվտանգության օրենք

НПБ 160-97
Ազդանշանային գույներ։ 
Հրդեհային անվտանգության ցուցանակներ։ 
Տեսակներ, չափսեր, ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ։

Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 
2012թ. ապրիլի 25-ի  N 390 որոշում՝  հակահրդեհային ռեժիմի մասին:

НПБ 104-03
Հակահրդեհային ազդարարման և կառավարման համակարգեր շենքերի և շինությունների 
համար 
© 2005-2017 ԱՄԻ »Նովոստի-Արմենիա» ։

ԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ

ԳՕՍՏ Ռ 12.4.026-2001
Ազդանշանային գույներ, ազդանշանային և գծանշման 
Նշանակությունը և կիրառման կանոնները: Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ և  
փորձարկման մեթոդներ։

ԳՕՍՏ Ռ 12.2.143-2009 Ֆոտոլյումինեսցենտային տարհանման համակարգեր, 
պահանջներ և վերահսկման մեթոդներ։

ԳՕՍՏ 28130-89 Հրդեհաշիջման սարքեր, հրդեհաշիջման և հրդեհային ազդանշանային համակարգեր 
Գրաֆիկական խորհրդանիշներ:

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

ISO 3864-1:2011

Գրաֆիկական խորհրդանիշներ: Անվտանգության գույներ և անվտանգության ցուցանակներ: 
1-ին մաս: 
Աշխատանքի և հասարակական վայրերում օգտագործվող անվտանգության ցուցանակների 
ձևավորման հիմնական սկզբունքները։

ISO 16069։2017 Գրաֆիկական խորհրդանիշներ: Անվտանգության ցուցանակներ: Ուղղորդման և 
տարհանման համակարգեր (SWGS):

ISO 23601։2009 Անվտանգության նույնականացում: Տարհանման և ազատման պլանի ցուցանակներ:

ISO 17398։2004 Անվտանգության գույներ և անվտանգության ցուցանակներ: Անվտանգության ցուցանակների 
դասակարգում, դրանց թողունակությունը և ամրությունը:

ISO 7010։2011 Գրաֆիկական խորհրդանիշներ: Անվտանգության ցուցանակներ, որոնք 
օգտագործվում են աշխատատեղերում և հասարակական վայրերում:

DIN ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐ

DIN 67510 Լյումինեսցենտային ներկեր և այլ ապրանքներ





Ֆոտոլյումինեսցենտային
անվտանգության ցուցանակներ
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Նյութ։ Ֆոտոլյումինեսցենտ կոշտ պլաստիկ 2 մմ հաստության
Տպագրություն։ «Մետաքսե», բարձրորակ փայլուն ներկ, ուլտրամանուշակագույն դիմադրությամբ և 5 տարվա երաշխիքով
Մակերևույթ: Հակաստատիկ և հեշտ մաքրվող
Հրդեհային ռեակցիա: Ինքնամար (նախկինում M1 դաս) և բոցապաշտպան ըստ IEC 60092-101:2002
Քիմիական բնութագրեր: Ոչ ռադիոակտիվ, ոչ ֆոսֆորային, ոչ կապարային և ոչ թունավոր:

Չափման միավորները ըստ ԳՕՍՏ Ռ 12.2.143-2009 -ի

Պայծառության 
ինտենսիվություն ՄԿԴ / մ ²

ԳՕՍՏ Ռ 
12.2.143-2009

Ժամանակ լույսի 
անջատումից 
հետո 
(րոպեներով) 

10 200 ՄԿԴ / մ ² 215 ՄԿԴ / մ ²

Ցույց է տալիս ցուցանակի ՄԿԴ մեկ քառակուսի մետրի (ՄԿԴ/մ2) 
համար պայծառության ինտենսիվությունը լույսի անջատումից 10 
րոպե անց։

Ֆոտոլյումինեսցենտային անվտանգության  ցուցանակների տեխնիկական բնութագրերը

60

Պայծառության ինտենսիվությունը լույսի անջատումից 60 րոպե 
հետո

0.3 ՄԿԴ/մ2 պայծառության 
ժամանակահատված

1440 րոպե

3100 րոպե

րոպե
Լույսի թուլացման ժամանակահատվածը. Սա այն ժամանակն է 
(րոպեներով), որի ընթացքում պայծառության ինտենսիվությունը 
գերազանցում է 0,3 ՄԿԴ/մ2 - արժեքը, մոտավորապես 100 անգամ 
գերազանցում է տեսանելիության սահմանը: 
Այն խթանում է 1000 լյուքս 5 րոպեում, 6500K հզորության լամպից։

1440 3100

0.3 ՄԿԴ/մ2 պայծառության 
ժամանակահատված

0.3 ՄԿԴ / մ 2 
պայծառության 

ժամանակահատված
ԳՕՍՏ Ռ 

12.2.143-2009

Պայծառության ինտենսիվությունը 
10 րոպեից

200 ՄԿԴ / մ ²
215 ՄԿԴ / մ²

ГОСТ Р 
12.2.143-2009

30

60

90

110

170

140

200

230

Մ
Կ

Դ
 / 

մ 
²

Պայծառության 
ինտենսիվությունը 60 րոպեից

25 ՄԿԴ / մ ² 30 ՄԿԴ / մ ²

ԳՕՍՏ Ռ 
12.2.143-2009

30

60

90

110

170

140

200

230

Մ
Կ

Դ
 / 

մ 
²

Ժամանակ 
լույսի 

անջատումից 
հետո 

(րոպեներով)

Պայծառության 
ինտենսիվություն ՄԿԴ / մ ²

ԳՕՍՏ Ռ 
12.2.143-2009

Չափման միավորները ըստ ԳՕՍՏ Ռ 12.2.143-2009 -ի

Չափման միավորները ըստ ԳՕՍՏ Ռ 12.2.143-2009 -ի

ԳՕՍՏ Ռ 
12.2.143-2009

25 ՄԿԴ / մ ² 30 ՄԿԴ / մ ²

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

0

0
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ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ    
Ֆոտոլյումինեսցենտային բնութագրերը և գործառնական բնութագրերը տպագրվում են Everlux-ի բոլոր ցուցանակների 
վրա, ISO եւ DIN ստանդարտների պահանջների համաձայն։ Սա ապահովում է սպառողներին հանապատասխան 
տեղեկատվությամբ և հանդիսանում է բարձր որակի երաշխիք։    

Ֆոտոլյումինեսցենտային անվտանգության  ցուցանակների տեխնիկական բնութագրերը

Լուսավորության 
ինտենսիվությունը 
10 րոպե հետո 
(ՄԿԴ / մ2)

Գույնը լույսի 
թուլացման 
շրջանում (k)- 
դեղին գույնի 
բաց կանաչ երանգ

Ն
եր

կա
յա

ցո
ւմ

Գ
ու

նա
յի

ն 
կո

դ

Լուսավորության 
ինտենսիվությունը 
60 րոպե հետո 
(ՄԿԴ / մ2)

Լույսի թուլացման 
ժամանակահատվածը 
(րոպե)

Գույնը 
խթանման 
ժամանակ (W) 
- Սպիտակ

BS ISO 17398: 2004 
Որոշում է շահագործման բնութագրերի հետ կապված անվտանգության  ցուցանակների դասակարգման համակարգի 
պահանջները։ 
Արդյունավետության չափանիշները և փորձարկման մեթոդները նշված են սույն ստանդարտի պահանջները ապահովելու 
համար։ Ֆոտոլյումինեսցենտային գործոնները՝ երկարակեցությունը և ակնկալվող ծառայությունը կարելի է բնութագրել և 
հստակեցնել գնման պահին։ 
 
Խնդրում ենք տեսնել հետեւյալ օրինակը:

Սա հագեցնում է ցուցանակները համապատասխան այլ անվտանգության 
միջոցներով, որտեղ տեխնիկական տեղեկատվությունը վերցվում է սարքից. Օրինակ՝ 
կրակմարիչներից։ Սա օգնում է մասնագետներին և սպառողներին, տեղեկացված 
որոշումներ կայացնել, թե որ ցուցանակները պետք է օգտագործել։    

Everlux ընկերության կողմից ներկայացված անվտանգության  
ցուցանակների որակի ապահովվումն իրականացվում է պայմանավորված 
որակի շարունակական վերահսկմամբ։ Բրենդի ամբողջ ֆոտոյլումինեսցենտային 
արտադրանքն ունի Lloyd- ի գրանցման տիպի հաստատման վկայագիր։ 
Լուսավորության կատարողականությունը չափվում է 
լաբորատորիայում ՝ ISO և DIN ստանդարտներին համապատասխան։ 
Լաբորիատորիայում բոլոր չափիչ սարքերը տրամաչափվում  են հավատարմագրված  
պաշտոնական մարմնի կողմից։

Ընկերության հավաստագրեր

Հավաստում է մեր կազմակերպության որակի կառավարման 
համակարգը (QMS)

Հավաստում է մեր կազմակերպության բնապահպանական կառավարման 
համակարգը (EMS)

Հավաստում է մեր կազմակերպության աշխատանքի պաշտպանության և 
արդյունաբերական անվտանգության կառավարումը

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ
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Կիրառման տարբեր տեսակները պահանջում են մոտաժային ցուցանակների զանազան 
ալյընտրանքներ։

Որպեսզի տեսանելի լինեն նշանները, դրանք պետք է տեղադրվեն ըստ համապատասխան տեսանկյունի:

Պատին զուգահեռ տեղադրված 
ցուցանակ

1-ին տեսակ (միակողմանի)

2-րդ տեսակի ցուցանակը 
ուղղահայաց կերպով մոնտաժվում 
է պատին կա՛մ կոշտ այլումինե 
կամ ճկուն պլաստիկից 
պատրաստված ամրակի միջոցով։ 
Ճկվող ամրակը կազմված է 
պլաստիկե ժապավենից(թելից) 
ինչն էլ ապահովում է երկկողմանի  
2-րդ տեսակի ցուցանակների 
ուղղահայաց տեղակայումը։ 
Նման մշակումը  նպատակ ունի 
թուլյ տալ ցուցանակին պտտվել 
180 աստիճան շառավղով առանց 
հարվածից կոտրվելու վտանգի։

2-րդ տեսակ (երկկողմանի)

ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

Դիտելու 
տարածք

Դիտելու 
տարածք

Դիտելու 
տարածք

figur 1

2-րդ  տեսակի “Ծալված” ցուցանակները 
եկել են փոխարինելու նախկին ալյումինե 
ճկուն ցուցանակներին, որոնք նաև ավելի 
մատչելի են։ Պատրաստված են 2 մմ ՊՎՔ 
- ից, վերջնամասում ունեն 90º ծալվածք, 
թեթև են և հարմար տեղադրման համար։ 
Իդեալական լուծում են միջանցքների 
և աստիչանավանդակների համար, 
ապահովում են բարձր տեսանելիություն։

2-րդ տեսակ «Ծալված»
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ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

3-րդ տեսակի երկկողմանի 
ցուցանակը նախատեսված է 
առաստաղից կախելու համար։ 
Ցուցանակի վրա առկա 
է ամրացման համար 
նախատեսված անցքերը՝ վերին 
անկյուններում։ (ամրակները 
ներառված չեն):

3-րդ տեսակ (երկկողմանի)

Դիտելու 
տարածք

Դիտելու 
տարածք

Պանորամային ցուցանակը 
ապահովում է ամենամեծ 
տեսանելիությունը և 
տպագրված է երկու 
արտաքին մակերեսների 
վրա, ապահովելու համար 
180 աստիճան դիտման 
շառավիղը։

P տեսակը (պանորամային նշաններ)

Դիտելու 
տարածք

Կիրառման տարբեր տեսակները պահանջում են մոտաժային ցուցանակների զանազան 
ալյընտրանքներ։

Որպեսզի տեսանելի լինեն նշանները, դրանք պետք է տեղադրվեն ըստ համապատասխան տեսանկյունի:
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Ցուցանակի չափը և դիտման հեռավորությունը
Ցուցանակի չափը որոշվում է դիտման առավելագույն հեռավորությամբ, որից ցուցանակը հասկանալի է: Ստորև բերված 
աղյուսակը ցույց է տալիս հետևյալը: Յուրաքանչյուր ցուցանակի դիտման առավելագույն հեռավորությունը, ըստ BS 5499-
4: 2013 նոր ստանդարտի, անվտանգության նշանների և BS ISO 3864-1: 2011 (փոխարինում BS 5499-1: 2002) այլ նշանների 
կատեգորիաների համար: Դիտման հեռավորությունը, որի վրա որոշակի չափի ցուցանակն աչքի է զարնում և հասկանալի է։ 
Ամեն ինչ կախված է ցուցանակի լույսից և այն պարունակող մասերի քանակից:    

ԴԻՏՄԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

D - առավելագույն տեսանելի հեռավորությունը մետր (մ)։       
H -ընդհանուր բարձրությունը (տպագիր տարածքը) միլիմետր (մմ):     
Z-հեռավորության գործակիցը՝ հաշվի առնելով նշանի կատեգորիան, լուսավորման 
գործակիցները և մակարդակը:

D=hxZ
Ըստ BS 5499-4: 2013 ստանդարտի՝ տարհանման երթուղու ցուցանակներն ունեն հեռավորության գործակից (Z) 170, մինչդեռ 
ցուցանակների այլ տեսակներն ունեն 60 հեռավորության գործակցի ենթադրյալ արժեք, ինչպես սահմանված է BS ISO 3864-1:2011 
ստանդարտում:

Ցուցանակների 
ստանդարտներ Ձևեր Ցուցանակի 

կատեգորիա
Z - հեռավորության 

գործակից
h - Ցուցանակի բարձրություն 

(առանց սահմանների)

Everlux ցուցանակի 
չափս (ընդհանուր 

բարձրություն)

D - դիտարկում 
հեռավորություն

Տա
րհ

ա
նմ

ա
ն 

եր
թու

ղու
 ց

ու
ցա

նա
կն

եր
(B

S 
54

99
 - 

4:
 2

01
3)

Տարհանման 
երթուղու 

ցուցանակներ
170

80 100x100 14
131 150x150 22
80 200x100 14
180 200x200 31
278 300x300 47
376 400x400 64
560 600x600 95
80 300x100 14
129 300x150 22
78 400x100 13
98 400x120 17
129 400x150 22
180 400x200 31
129 600x150 22
180 600x200 31
276 600x300 47
176 800x200 30
276 900x300 47
364 1200x400 62
520 1200x600 88

Ճ
ա

նա
պ

ա
րհ

ա
յի

ն 
ցու

ցա
նա

կն
եր

ից
 տ

ա
րբ

եր
 ն

շա
նն

եր
(B

S 
IS

O
 3

86
4-

1:
20

11
)

Արգելող 
ցուցանակներ 

կամ պարտադիր 
գործողության 
ցուցանակներ

60

80 100x100 5
131 150x150 8
180 200x200 11
278 300x300 17
376 400x400 23

Վտանգի 
ցուցանկաներ

56 base 100 3
94 base 150 6
130 base 200 8
193 base 300 12
264 base 400 16

   

Հրդեհային 
սարքավորումների 

ցուցանակներ

65 80x80 4
80 100x100 5
131 150x150 8
180 200x200 11
278 300x300 17
376 400x400 23

 

36 150x50 2
36 200x50 2
57 200x70 3
80 200x100 5
57 300x70 3
80 300x100 5
129 300x150 8
80 400x100 5
98 400x120 6
129 400x150 8
180 400x200 11
129 600x150 8
180 600x200 11

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ցուցանակի տեսանելի հեռավորությունը որոշելու հիմնական նախապայմանը նրա 
բարձրությունն է:
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ԴԻՏՄԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ցուցանակի չափը ընտրվում է առավելագույն դիտման հեռավորության և տարածքի հատակագծի համաձայն: 
Այնուամենայնիվ, դիտման հեռավորությունը, որի վրա որոշակի չափի ցուցանակը նկատելի է և հասկանալի, կախված է 
ցուցանակի կատեգորիայից, լուսավորման գործոններից և մանրամասնության մակարդակից:   

Դիտման հեռավորությունը (ըստ BS ISO 3864-1: 2011) - հրդեհային սարքավորումների և ցուցանակների կատեգորիաները

Անձը կարող է հասկանալ, թե որտեղ է 
կրակմարիչը, քանի որ 
նշանը գտնվում է բարձր տեղում։ Եվ 
սա, չնայած այն հանգամանքին, որ այլ 
անձը խոչընդոտում է կրակմարիչների 
տեսանելիությունը։ 
Կրակմարիչի գտնվելու վայրը  նշող 
ցուցանակը պետք է տեղադրված 
լինի համապատասխան պահանջվող 
դիտելու հեռավորության վրա։

“Լրացուցիչ նույնականացման 
ցուցանակները սահմանվում է 
տեղադրել կրակմարիչի մակարդակով, 
միջանկյալ գտնվելու 
վայրում (աչքի մակարդակի)։ Այն 
ապահովում է ենթադրյալ 
օպերատորի (օր.՝ կրակմարիչի), 
անվտանգ օգտագործման կանոնները 
հրահանգներով։

A B

Տեսանելի հեռավորություն

1,8 - 2,5 մ.

Ընթեռնելի 
հեռավորություն

Բարձր մակարդակի վրա գտնվող ցուցանակները նախատեսված են շենքի բոլոր օգտագործողների համար: Հետևաբար, 
նրանք պետք է տեղադրված լինեն 1.8 մ. բարձրության վրա։ 
Այսպիսով, սարքավորումների և օգտագործողի միջև գտնվող մարդկանց կամ առարկաների առկայությունը չի խոչընդոտում 
ցուցանակների տեսանելիությանը:
Միջանկյալ վայրում գտնվող ցուցանակները նախատեսված են նույնականացվող սարքավորումների օգտագործողի համար: 
Այս ցուցանակը պարունակում է լրացուցիչ տեղեկություններ, խորհուրդ է տալիս ճիշտ օգտագործել սարքավորումները և 
հետևաբար, պետք է տեղադրված լինի 1.2-ից - 1.5 մ. բարձրության վրա: 

Օրինակ (կրակմարիչ):

Բարձր և միջին մակարդակի գտնվելու ցուցանակներ

Որքան մեծ է 
ցուցանակը, այնքան 
մեծ կլինի դիտելու 
հեռավորությունը։

Դիտման հեռավորությունը

100x100 150x150 200x200 300x300 400x400

22m 31m 47m

300x150 400x200 600x300 1200x600

88m

23m17m11m

5m

8m

Որպեսզի ցուցանակը տեսանելի և հասկանալի լինի
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ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔԻ ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐ

Վթարային տարհանման երթուղու ցուցանակները ըստ ISO 7010 ստանդարտի

(MM)
300x150
400x200
600x300

Պանորամային 
ցուցանակները՝ Տես 
էջ 19.

AM 001 AM 002

AM 004 AM 005 AM 006AM 003

AM 008 AM 009 AM 010AM 007

(MM)
150x150
200x200
300x300
400x400

AM 025 AM 026 AM 027 AM 028

AM 021 AM 022 AM 023 AM 024

Տարհանման երթուղու ցուցանակները տեքստով

AM 032

AM 034

AM 033

AM 035 AM 036

AM 031

(MM)
300x100
400x150
600x200
900x300

(MM)
300x150

AM 038
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ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔԻ ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐ

Մեծ չափսերի ցուցանակներ, որոնք հատուկ 
 նախատեսված են պահեստների և մեծ շինությունների համար

(MM)
1200x400

AM 041 AM 042

AM 043 AM 044

(MM)
1200x600

AM 046AM 045

AM 047 AM 048
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ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔԻ ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐ

Տարհանման ուղիների ցուցանակներ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար

Հավաքատեղի ցուցանակներ

(MM)
150x150
200x200
300x300
400x400

AM 052AM 051

(MM)
300x150
400x200
600x300

AM 063 AM 064AM 062AM 061

AM 067 AM 068AM 066AM 065

(MM)
150x150
200x200
300x300
400x400

Հավաքատեղի ցուցանակները շատ կարևոր են: Այդ ցուցանակները տեղեկատվություն 
են տրամադրում տարհանվածների ներկայությունն ուղղորդելու համար 
համապատասխան հավաքի տարածք, որտեղ մարդիկ կարող են հաշվառվել 
տարհանման գործընթացում։ Եթե որևէ մեկը բացակայում է, ապա օգնություն 
ցուցաբերողները կուղղորդվեն այդ անձանց որոնմանը:

AM 071

(MM)
150x200
200x300
300x400

AM 077AM 075 AM 076

(MM)
150x150
200x200
300x300
400x400

Պանորամային 
ցուցանակները՝ 
Տես էջ 19.

AM 081

AM 086AM 085AM 084AM 083AM 082
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ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔԻ ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐ

Տարհանման ելքի դռան մեխանիզմի նշաններ    

(MM)
70x200

100x300

AM 091 AM 092

(MM)
100x100

AM 093 AM 094

(MM)
100x240

AM 095 AM 096

(MM)
300x100
400x120
600x200

AM 097

AM 098

(MM)
200x50
300x70
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ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐ

Հրդեհային Տեխնիկայի ցուցանակներ

(MM)
150x150
200x200
300x300
400x400(*)
600x600(*)

(*)AM 102 AM 103 AM 104(*)AM 101

Կրակմարիչի և Հրշեջ ծորակի ցուցանակներ
Այն դեպքում, երբ հակահրդեհային սարքավորումները և դրանց ցուցանակները տեսանելի չեն դիտման գծից, նման 
սարքավորումների գտնվելու վայրի հետագա հստակեցման համար կարող են օգտագործվել ուղղության սլաքներով 
լրացուցիչ տեղադրության ցուցիչներ:

Պանորամային 
ցուցանակները՝ Տես 
էջ 19.

(MM)
100x200
150x300
200x400

AM 122 AM 123 AM 124

AM 125 AM 126 AM 127 AM 128

AM 121

(MM)
150x200
200x300
300x400

AM 112 AM 115

AM 116

AM 114

AM 117

AM 113

AM 119AM 118 AM 120

AM 111

Վերելակների ցուցանակներ    

(MM)
150x200
200x300

AM 131 AM 132

(*) Հասանելի է նաև 
այս չափսերի
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ՊԱՆՈՐԱՄԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐ

(MM)
150X150
200x200
300x300

AM 162AM 161

AM 163 AM 164 AM 165 AM 166

Պանորամային կրակմարիչի և հրշեջ ծորակի ցուցանակներ

(MM)
100x200
150x300
200x400

AM 181 AM 182 AM 184AM 183

(MM)
150x150
200x200
300x300

AM 173 AM 175AM 174

AM 171 AM 172

Տարհանման ուղիների պանորամային ցուցանակներ

(MM)
200x100
300x150

AM 151 AM 152

AM 153 AM 154

AM 155 AM 156
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ՏԱՐՀԱՆՄԱՆ ՊԼԱՆ

Տարհանման Պլան հյուրանոցների, դպրոցների,առևտրի կենտրոնների, 
հիվանդանոցների համար։

(MM)
600x400
900x600

AM HAR

Տարհանման Պլան հյուրանոցների և ծերանոցների համար

(MM)
300x400

AM VAR

-ի 200x300 ձևաչափով տարհանման պլանները հարմար են հյուրանոցային համարների, հյուրատների և ծերանոցների 
համար ՝ տրամադրելով տեղեկություններ տարհանման ուղիների, հրշեջ սարքավորումների գտնվելու վայրի, հյուրերի և բնակիչների 
համար անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ:    
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐ

Նախազգուշացնող ցուցանակներ

Պարտադիր ցուցանակներ

Արգելող ցուցանակներ

Տեղեկատվական ցուցանակներ

(MM)
150x150
200x200
300x300

AM 235AM 231 AM 232 AM 233 AM 234 AM 236

AM 242AM 239 AM 240 AM 241AM 237 AM 238

(MM)
100x100
150x150
200x200
300x300

AM 211 AM 212 AM 213 AM 214 AM 215 AM 216

(MM)
100x100
150x150
200x200

AM 201 AM 202 AM 203 AM 204 AM 205 AM 206

(MM)
100x100
150x150
200x200
300x300

AM 221 AM 222

AM 223 AM 224 AM 225 AM 226
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ՆՇԱԳԾՄԱՆ ԺԱՊԱՎԵՆՆԵՐ

Everlux պաշտպանիչ վահանակներ հարթ մակերեսների և անկյունների համար։

Բոլոր սենյակներում կան խոչընդոտներ, որոնք կարող են վտանգ ստեղծել մարդկանց տեղաշարժի համար։ Նաև սյուներ, 
խողովակներ, պատերից, մայթերից կամ առաստաղներից դուրս եկող այլ իրեր կարող են վնաս հասցնել օգտվողներին 
տարհանման ժամանակ։ Everlux-ի անվտանգության ռետինե վահանակները թույլ են տալիս մեղմել հարվածը, որպեսզի 
նվազագույնի հասցնել բախման հետևանքները և քանի որ դրանք Ֆոտոլյումինեսցենտային են, թույլ են տալիս ոչ միայն 
նվազագույնի հասցնել բախման հետևանքները այլև օգնում են առհասարակ խուսափել բախումներից, քանի որ նրանք 
մնում են տեսանելի ցանկացած հանգամանքներում, նույնիսկ լույսի բացակայության դեպքում։

Everlux վահանակների տեխնիկական բնութագրեր:
- Նյութ՝ բջջային Նեոպրին 
- Հրդեհից պաշտպանվածություն: Ինքնամար (կարգը - M1) 
- Ծածկված է ֆոտոլյումինեսցենտային նյութով

Ռետինե վահանակները կարելի է տեղադրել կողք 
կողքի ստեղծելով ավելի լայն պաշտպանություն 
գոտի։ Յուրաքանչյուր վահանակ հագեցած է բարձր 
հավատարմություն ունեցող կպչուն ժապավենով, ինչն էլ 
թույլ է տալիս արագ և արդյունավետ փակցնել ցանկացած 
մակերեսների վրա (նախապես փոշուց մաքրված)։ 90º-ից 
տարբեր անկյունների համար օգտագործվում են հարթ 
վահանակներ։    

90º

(Imagem e referência)

Ռետինե վահանակներ հարթ 
մակերեսների համար AM 311

Չափսը
մմ-ով

900

65

16

Յուրաքանչյուր ռետինե անկյունակ  հագեցած է բարձր 
կպչունություն ունեցող ժապավեններով, ինչը թույլ է տալիս 
արագ և արդյունավետ փակցնել ցանկացած մակերեսի 
վրա։ Ռետինե անկյունակները կարելի է  կիրառել հարթ 
մակերեսների համար նախատեսված ռետինե վահանակների 
հետ միասին (տես 88 561) մեծացնելով պաշտպանված 
գոտին։

Չափսը մմ-ով

90º

16

Ռետինե անկյունակներ AM 312

2525

25

900

Ֆոտոլյումինեսցենտային նշագծման ժապավեններ վտանգավոր տարածքների համար։

Խորհուրդ է տրվում օգտագործել՝  սյուների, անկյունների, ցածր մակարդակի ֆիքսված կամ դուրս եկող 
օբյեկտների և վտանգավոր գոտիների համար։

600

100

600

100
100 Չափսը մմ-ով

AM 301 AM 302 AM 303 AM 304 AM 305 AM 306



23

ՆՇԱԳԾՄԱՆ ԺԱՊԱՎԵՆՆԵՐ

Նախատեսված է ընդգծելու վտանգավոր և անվտանգ տարածքները

ISO 3864-1 ստանդարտը սահմանում է հետևյալ գունային համադրությունները ՝ պաշտպանիչ նշագծման համար:

Արգելված գոտիները նշելու կամ հակահրդեհային սարքավորումների տեղակայման համար:

Անվտանգ գոտիների կամ վթարային սարքավորումների՝ «տեղակայման համար»:

Պարտադիր հրահանգները ցույց տալու համար, օրինակ՝ «Պահպանել մաքրություն»:

Նախատեսված է հակահրդեհային սարքավորումների տեղակայման ճշգրիտ վայրը որոշելու 
համար (արդյունավետ այլընտրանք է, բայց ներառված չէ ISO 3864-1 ստանդարտում):

նախատեսված է զգուշացնելու պոտենցիալ վտանգների և խոչընդոտների առկայության 
մասին:

Երկարություն 
(M)

10

Լայնությունը
(MM)

35
57
83

AM 335

AM 332AM 331

AM 333 AM 334

Ֆոտոլյումինեսցենտային ինքնասոսնձվող 
վինիլային ժապավեններ 

Խորհուրդ է տրվում օգտագործել տրանսպորտային միջոցների երթևեկելի գոտիներում՝ խոչընդոտների 
ընդգծման համար, ինչպիսիք են սյուները եւ առավելագույն բարձրությունը

AM 341 AM 342 AM 343 AM 344

(MM)
680x50

680x100
680x150
680x200

Ինքնասոսնձվող, ռեֆլեկտիվ վտանգը և խոչընդոտները նախազգուշցնող միջոցներ

(MM)
1200x35
1200x57
1200x83

Ֆոտոլյումինեսցենտային, կոշտ 
պլաստիկ շերտերով

AM 321

AM 322 AM 323

AM 324 AM 325





Ցածր տեղակայման լուսավորություն
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 համակարգ՝ պատերի եւ ուղղահայաց հարթությունների համար

(MM)
57x57
83x83

AM 432AM 431 AM 435AM 434AM 433

AM 437AM 436 AM 438 AM 439 AM 441AM 440

(MM)
107x57
158x83

AM 404AM 403

AM 402AM 401

AM 415AM 413 AM 414 AM 416

AM 407AM 405 AM 406 AM 408

AM 411AM 409 AM 410 AM 412

AM 419AM 417 AM 418 AM 420

AM 421 AM 422 AM 424AM 423

Տարհանման 
երթուղու 
ցուցանակներ  
խորհրդանիշներով, 
ըստ BS ISO 7010-ի եւ 
BS 5499 ստանդարտի
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 Պատին մոնտաժվող ուղեցուցային գծեր(տողեր)

(MM)
107x57
158x83

AM 461

(MM)
1200x35
1200x57
1200x83

Նշագծման շերտերով՝ 
պատի և սանդուղքի 
համար

AM 501

AM 502

AM 503

(MM)
57x57
83x83

AM 456 AM 457 AM 458 AM 459 AM 460

AM 454 AM 455AM 451 AM 452 AM 453

(MM)
800x57
800x83

Նշագծման շերտերով՝ 
դռների համար

AM 505 AM 509AM 508

LLL LLL

AM 506

LLL

AM 507

LLL

 համակարգ՝ պատերի եւ ուղղահայաց հարթությունների համար
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Հատակի և սանդուղքի համար

(MM)
107x57
158x83

Չսահող և 
ինքնասոսնձվող 
ցուցանակեր

AM 538AM 537AM 536AM 535
LLL LLL

LLL LLL

(MM)
1200x37
1200x57
1200x83

Չսահող, 
ինքնասոսնձվող 
գծանշման 
ժապավեններ

AM 531

AM 534

AM 532

AM 533

(MM)
800x35(**)
800x57(**)
800x83(**)
2000x35(*)
2000x57(*)
2000x83(*)

(**) AM 521

(*) AM 522

Տամպերով ալյումինե 
երկաթուղային կափարիչ

 Պատին մոնտաժվող ուղեցուցային գծեր(տողեր)

Ոտնահետքի ուրվագիծ

AM 541

Ֆոտոլյումինեսցենտային ոտնահետքի ուրվագիծը նախատեսված է մարդկանց դեպի տարհանման ելքը ուղորդելու 
համար։ 
Ուրվագծերը ինքնասոսնձվող են և ունեն 0,03 մմ հաստություն։

88MM

220MM
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Չսահող և ինքնասոսնձվող «L»-աձև ցուցանակեր սանդուղքի համար

AM 542

1 թերթի վրա 4 հատ (2 ձախ և 2 աջ)

Յուրաքանչյուր 
սանդուղքի 
վերին և ստորին 
հատվածները 
պետք է նշագծվեն 
ամբողջ երկայնքով 
(81 351 կոդ):

220MM

37MM

88MM

 Սկավառակներ

AM 543

Սկավառակներ 
ցանցավոր 
մետաղական 
հատակների համար 
(1 տուփ - 12 կտոր)

AM 544 AM 545

AM 546 AM 547 AM 548

60MM

0.62MM
AM 551 AM 552 AM 55

Հատակի 
ինքնասոսնձվող 
սկավառակներ  
(1 թերթ - 18 հատ):

60MM

60MM

60MM

1.7MM

1.45MM





Կոմպլեկտներ և պարագաներ
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Ներածություն

Դուք կարող եք գտնել բազմաթիվ անվտագության ցուցանակների լուծումներ, կոմպլեկտներ, պարագաներ և բոլոր 
ապրանքների տեխնիկական բնութագրերը www.everlux.eu կայքում։

Ամբողջ դռան շրջանակն ուրվագծող ֆոտոլյումինեսցենտային շերտերի 
օգտագործումը թույլ է տալիս հստակ նույնականացում իրականացնել 
այն տարածությունից, որը օգտագործողը պետք է անցնի արտակարգ 
իրավիճակներում:

Դռան շրջանակների հավաքածու

Կրակմարիչների համար նախատեսված ֆոտոլյումինեսցենտային 
շրջանակներ օգտագործելը, թույլ է տալիս արագ և հեշտ գտնել 
սարքավորումները, ինչն անհրաժեշտ է հատկապես այն դեպքերում 
երբ դադարեցվում է էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը։

Կրակմարիչի շրջանակներ

 կախիչներ

-ի կախիչները թույլ են տալիս ճիշտ բաշխել և տեղադրել 
կրակմարիչները ցանկացած վայրում։ 
Օգտագործվում է այն դեպքերում, երբ կրակմարիչը չի կարող 
տեղադրվել պատին, կամ, եթե կրակմարիչը պահանջվում է 
ժամանակավոր հիմունքներով։ Կախիչները ապահովված են 
համապատասխան ցուցանակներով, ինչպես նաև  կարող են 
տեղադրվել լրացուցիչ ցուցանակներ օրինակ Տարհանման պլան։
 

 կախիչները իդեալական լուծում են գրասենյակների, բաց 
տարածքների,առևտրի կենտրոնների, ցուցահանդեսների և այլ 
վայրերի համար։
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  շրջանակներ

-ի շրջանակն իդեալական աքսեսուար է, որը էսթետիկ տեսք 
է հաղորդում անվտանգության ցուցանակներին: Այն ունի էլեգանտ 
դիզայն և պատրաստված է բարձրորակ նյութերով։ Շրջանակը ավելի 
ակնհայտ է դարցնում ցուցանակը պատի վրա, ստեղծելով կատարյալ 
ներդաշնակություն երեք տարրերի միջև (պատ-շրջանակ-նշան):

Մագնիսական ցուցանակներ

 Ընկերությունը կարող է մատակարարել բոլոր 1-ին տեսակի ցուցանակները մագնիսական 
ամրակներով, որը կապահովի ամրացում բոլոր համապատասխան մետաղական մակերեսների վրա: 
Այս ցուցանակները այլընտրանքային լուծում են տարբեր կիրառման ոլորտներում, ինչպիսիք են՝ 
պահեստավորման և արդյունաբերական տարածքները, դռները, հակահրդեհային սարքավորումները և այլն։ 
Հարմար են, ինչպես ներսում, այնպես էլ դրսում կիրառման համար։
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Ճկուն ամրակներ նախատեսված ցուցանակները պատին ուղղահայաց տեղադրման համար

Այս տեսակի ամրակները բաղկացած են կպչուն ժապավենից, 
որը հնարավորություն է տալիս 2-րդ տեսակի ցուցանակների 
տեղադրումը ցանկացած վայրում (տե՛ս էջ 6)։ Սա մշակվել է 
ցուցանակը ավելի շարժուն դարձնելու նպատակով՝ այն ճկվում է 
180º (+ 90º և -90º) շառավղով առանց կոտրվելու: Այն ունի  ճկուն և 
առանձգական պտտահարթակ որն էլ ապահովում է ցուցանակի 
նախնական դիրքի վերադարձը՝ ցանկացած տիպի ազդեցության և 
բախման ենթարկվելուց հետո։

 սոսինձ

 սոսինձը իդեալական լուծում է տարբեր մակերեսների 
վրա ցուցանակների ամրացման համար, այդ թվում ՝ անկանոն կամ 
անհավասար մակերեսների։
 
Կպչուն Հատկություններ՝ 
- Շատ արագ նախնական չորացման ժամանակահատված, որը 
կանխում է սահելը տեղադրումից հետո առաջին վայրկյանների 
ընթացքում, 
- Բարձր ջերմաստիճանի դիմադրություն (մինչեւ75ºC), 
- Բարձր դիմադրողականություն խոնավությանը, 
- Թույլ է տալիս սոսնձել տարբեր  չափերի ցուցանակներ։
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