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Vēsture

Olympia Electronics uzņēmums ir dibināts 1979 gadā, kura 

dibinātāji bija Nikolaos Lakasas un Panagiotis Arvanitidis.

Viens no lielākajiem uzņēmumiem Grieķijā, kurš ražo 

elektronikas preces

Vairāk kā 165 darbinieku

1981. gadā Olympia Electronics sāka ražot produktus 

drošības nozarei

1985. gadā Olympia Electronics sāka ražot produktus 

automātiskās ugunsgrēka atklāšanas sistēmām

1986. gadā uzņēmums kļuva par vadošo koncernu drošības 

elektronikas un ugunsdrošības elektronikas jomās

www.olympia-electronics.gr



Vēsture

1989. gadā ir uzsācis eksporta aktivitātes

No 1990. līdz 1999. gadam uzņēmums ir attīstījis 9 produktu 

grupas un ir kļuvis par vadošo savā nozarē

No 1999. līdz 2007. gadam kompānija ir atzīmēta ar 

vairākām balvām no dažādām institūcijām, pēc kritērijiem 

veiksmīgas & inovatīvas biznesa aktivitātes.

2014. gadā ir ieviestas divas jaunas preču kategorijas: 

avārijas apgaismojums un ugunsgrēka atklāšanas sistēmas 

jūras transportam

Šobrīd Olympia Electronics ražo 6 preču grupas un eksportē 

tās uz 72 pasaules valstīm.

www.olympia-electronics.gr



Preču grupas

www.olympia-electronics.gr

Avārijas (ārkārtas gadījumu) apgaismojums

Ugunsgrēka atklāšana

Apsardzes sistēmas

Gāzes noplūdes atklāšana

Iekštelpu termostati

Viesnīcu piekļuves sistēmas

Elektroniskie insektu slazdi



Kvalitāte

Uzņēmums ir sertificēts pēc ISO 9001 no TUV, OHSAS 

18001:2007 no Lloyd’s Register, ISO 14000:2004 no Bureau 

Veritas

Produkti ir sertificēti noBSI,TUV,VDS,LPCB,EVPU

Vairāku nacionālo sertifikācijas organizāciju atzinumi - ELOT, 

ANKO, Gost, etc.

Atbilstoši regulējumiem EN 60598-2-22, EN 54 u.c

Visi produkti ir ar CE drošības marķējumu.

No 2011. gada uzņēmums uztur broznas līmeņa atzinību no 

Eiropas uzņēmēju ētikas organizācijas .

www.olympia-electronics.gr



Pārdošanas tīkls (eksports)

Eksports uz 72 pasaules valstīm:

 Eiropas savienība (71% no visa eksporta)

 Austrumeiropas valstis un Krievija

 Tuvie Austrumi & Okeānija

 Āfrika

 ASV (sākuma stadija)

www.olympia-electronics.gr



Pārdošana pēc preču kategorijām(%)

www.olympia-electronics.gr



Avārijas apgaismojums 

(evakuācijas)

Pārskats



Avārijas apgaismojums (evakuācijas)

www.olympia-electronics.grPamatnostādnes

Apzīmējuma veidi 

EN 1838

105/1995

Piemērs: Gaitenī, lai būtu labi redzama 

evakuācijas zīme no 20 m attāluma ir 

nepieciešama vismaz 10 cm augsta 

lampa ar apgaismojumu.



www.olympia-electronics.grPamatnostādnes

Evakuācijas apgaismojuma izvietošanas veidi

Pie gaiteņu krustošanās vietas Gaiteņu galos, kur tas maina virzienu Pie rezerves izejas durvīm

Pie kāpnēm Pie grīdas līmeņa izmaiņām.

Avārijas apgaismojums (evakuācijas)



www.olympia-electronics.grPamatnostādnes

Evakuācijas apgaismojuma izvietošanas veidi

Pie trauksmes pogām. Pie izejas durvīm

Pie ugunsdzēsības aparātiem un 

iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada 

krāniem

Pie pirmās palīdzības aptieciņām

Avārijas apgaismojums (evakuācijas)



www.olympia-electronics.grPamatnostādnes

Izvietošanas paraugvietas

1.
Avārijas apgaismojums 

ar izgaismojošu 

simbolu

2.
Avārijas 

apgaismojums ar 

izgaismojošu 

simbolu

3.
Evakuācijas ceļa 

virziena 

izgaismojums

4.
Virziena 

apgaismojums

5.
Āra apstākļiem 

mitrumizturīgs 

avārijas 

apgaismojums

Avārijas apgaismojums (evakuācijas)



Avārijas apgaismojums 

(evakuācijas)

Produktu grupas



Iedalījums pēc funkcijām: Gaismekļi, kuri neizgaismo visu laiku, bet iedegas 

tikai strāvas atslēgšanas brīdī (tiek palaists lokālais rezerves strāvas avots). 

Gaismekļi, kuri izstaro gaismu nepārtraukti (arī strāvas pārtraukšanas brīdī 

tiek  palaists lokālais rezerves strāvas avots  un gaismekļi, kuriem nav rezerves 

baterija, bet ir pieslēgti pie rezerves strāvas avota (centrāles 12/24/220 V)

Iedalījums gaismas izstarošanas formas: Avārijas apgaismojums ar gaismas 

diodēm, avārijas apgaismojums ar luminiscentām lampām, avārijas 

apgaismojums ar citu veidu risinājumiem

www.olympia-electronics.grProduktu grupas

Iedalījums pēc to testēšanas veida: Paštestēšanas gaismekļi (testē pareizu 

uzlādi, pareizu lampas darbību ik pēc 15 dienām, darbību pie pilnīgas izlādes –

katrus 6 mēnešus)

Avārijas apgaismojums (evakuācijas)

Produktu grupas

Iedalījums pēc tehnoloģijām: Adrešu avārijas apgaismojums, kur tie ir 

sasaistīti tīklā un pie vienota paneļa. Un adrešu avārijas gaismekļi ar strāvas 

centrāli 12/24/220V



Piemērots lielākiem 

objektiem tādiem kā 

viesnīcas, stacijas, 

slimnīcas.

Adrešu & tīklā savienoti gaismekļi

www.olympia-electronics.grProduktu grupas

250 gaismekļi

Testēšanas iespējas

16 zonas

Iespēja savienot tīklā vairākus paneļus

Programmēšanas iespējas caur (Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Chrome)

Savienošanas diagramma

Gaismeklis 01 Gaismeklis 02 Gaismeklis 250

Gaismeklis 01 Gaismeklis 02 Gaismeklis 250

Adrešu gaismekļu panelis



GR-8500 24V DC centrālā bateriju sistēma

www.olympia-electronics.grProduktu grupas

Strāva 24V DC 

300 - 600W paneļi

4-16 zonas

Iespēja savienot vairākus paneļu tīklā

Programmēšanas iespējas caur (Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Chrome)

Neatkarīga vairāku paneļu kontrole

Noturība Patēriņš

1h 300W

1,5h 250W

3h 130W

8h 50W

1h 600W

1,5h 500W

3h 260W

8h 100W

3
0

0
W

6
0

0
W

Akumulatoru (baterijas) 

veids

PowerSonic PS-12350 for

24V/300W

Tips PS-12350

Kapacitāte (Ah) 33

Strāvas stiprums (V) 12

Izmēri mm



GR-9500 230V AC centrālā bateriju sistēma(CBS)
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Strāva 230V AC 

300 – 600VA paneļi

4-8 zonas

Iespēja savienot vairākus paneļu tīklā

Programmēšanas iespējas caur (Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Chrome)

Neatkarīga vairāku paneļu kontrole

Izmēri mm

Akumulatoru (baterijas) 

veids

PowerSonic PS-12350 for

24V/300W

Tips PS-12350

Kapacitāte (Ah) 33

Strāvas stiprums (V) 12



CBS savienojuma diagramma

www.olympia-electronics.grProduktu grupas



Weather light gaismeklis ar augstu enerģijas uzkrātspēju

www.olympia-electronics.grProduktu grupas

Pastāviga / paštestējas

1 h Leds, 210/80lm

7W/7,5VA IP65

24m

Izmēri mm Montāžas veids

Dubultais gaismeklis

The GR-900/30L/SC

can also be provided

with plastic double sided diffuser

with order code: GR-XXX/A-1017 

GR-900/30L/SC

A-1017

Augsta 

enerģijas 

uzkrātspēja

10 gadu garantija



Eco light PLD-25/SC

www.olympia-electronics.grProduktu grupas

Izmēri mm

3 h Led, 100lm

2,5W – 3,2VA IP44

25m

Gaismeklis/ pastāvīgs / nepastāvīgs (testa poga) / 

paštestēšana / centrālā bateriju sistēma

Augsta 

enerģijas 

uzkrātspēja

10 gadu garantija



Citi gaismekļi
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Objekti visā pasaulē

www.olympia-electronics.gr

Lidostas

Bankas

Slimnīcas

Tirdzniecības centri

Sporta kompleksi

Citi publiskie objekti
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