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FOLLOW ME is a reliable, differentiated
and quality emergency lighting that can be
suspended, surface mounted and recessed
into the ceiling or fixed into the wall.
Composed of aluminium, acrylic signalling
and PCB in CEM-1* with flame retardant,
this emergency fixture has 3 autonomy
hours, over-voltage and over-discharge
protection and is visible at 30 meters away.
This product complies the EN 60598-1 and
EN 60598-2-22 standards, has internal
driver and push-to-test button.
FOLLOW ME is the best emergency lighting
solution because it perfectly combines the
functionality and the aesthetics like no
other equivalent product.

FOLLOW ME é uma armadura de emergência
fiável, diferenciada, de qualidade e que pode
ser suspensa, saliente e encastrada no teto
ou fixada na parede. Composta por alumínio,
sinalização em acrílico e PCB em CEM-1*
com retardante da chama, esta armadura
tem 3 horas de autonomia, proteção contra
sobretensão e sobre descarga e é visível a 30
metros de distância. Este produto também
está em conformidade com as normas EN
60598-1 e EN 60598-2-22, possui driver
interno e botão de teste. FOLLOW ME é a
melhor solução de armadura de emergência,
pois alia de forma perfeita a funcionalidade
e a estética como nenhum outro produto
equivalente.
*Composite Epoxy Material

EN 60598-1
EN 60598-2-22

©2017 BRILUMEN ALL RIGHTS RESERVED

5W/
0,5W

230V

WATTAGE
POTÊNCIA

VOLTAGE
TENSÃO

IK03

DIP
LED

CLASS I
CLASSE I

IP20

PICTOGRAMS
PICTOGRAMAS

Rated luminous flux
Fluxo luminoso

56 lm

Input voltage
Tensão de entrada

220-240 VAC

Frequency
Frequência

50/60 Hz

Output voltage
Tensão de saída

5-20 VDC

Battery type
Tipo de bateria

3,6V 300mAh Ni-Cd

Discharging time
Autonomia

3h
< 18h

Charging time
Tempo de recarga

Operating temperature
-10ºC ~ 50ºC
Temperatura de funcionamento
Battery lifetime
Vida útil bateria

500 cycles . ciclos

(+351) 220 920 550
info@brilumen.com
www.brilumen.com

Lighting emotions!

FOLLOW ME

EMERGENCY LIGHTING

ARMADURA DE EMERGÊNCIA

SUSPENDED . SUSPENSÃO

SURFACE MOUNTED . SALIENTE

RECESSED . ENCASTRAR
MOUNTED ON THE WALL
COLOCAÇÃO NA PAREDE
INDICATOR LIGHTS ON THE SIDE OF
THE FIXTURE :

• Power indicator: The electrical
installation and the lighting
fixture are working correctly
• Fault indicator: The fixture has
a malfunction
• Charge indicator: The battery is
charging or working properly.
LUZES INDICADORAS COLOCADAS NA
PARTE LATERAL DA ARMADURA :

In the non-maintained function, this
product is quite discreet because its
pictogram is laser engraved on the
acrylic and its light is only activated in
emergency situations. However, if you
choose the maintained function, this
emergency fixture, unlike other models
on the market, is quite aesthetic and
pleasant due to the effect of green LED
light reflected in acrylic.

Na função não permanente, este artigo
é bastante discreto, pois o respetivo
pictograma está gravado a laser no acrílico
e a sua luz só se ativa em situações de
emergência. No entanto, caso se opte pela
função de luz permanente, esta armadura
de emergência, ao contrário de outros
modelos existentes no mercado, é bastante
estética e agradável devido ao efeito da luz
verde em LED refletida no acrílico.

• Power indicator: A instalação
elétrica e a armadura estão a
funcionar corretamente
• Fault indicator: A luminaria
tem uma avaria
• Charge indicator: A bateria está
em carregamento ou funciona
correctamente.
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Dimensions
Dimensões

288x141x24 mm

Materials
Materiais

Fixture: aluminium
Armadura: alumínio
Signalling: acrylic
Sinalização: acrílico
PCB: CEM-1 flame-retardant
CEM-1 retardante da chama

2 DIFFERENT VERSIONS
2 VERSÕES DIFERENTES

MAINTAINED

PERMANENTE

• 24h / 7 days a week on
• Power:
5W AC under normal conditions.
The energy consumed comes from
the installation.
0.5W DC in emergency situations.
The energy consumed comes from
the battery.

• 24h / 7 dias por semana ligado
• Potência:
5W AC em condições normais. A energia
consumida é proveniente da instalação.
0,5W DC quando se detetam situações
de emergência. A energia consumida é
proveniente da bateria.

NON-MAINTAINED

• Mantém-se desligado quando a instalação
elétrica está em boas condições de
funcionamento. Liga-se somente quando
se detetam situações de emergência
• Potência: 0,5W DC quando se detetam
situações de emergência.

•R
 emain off when the electrical
installation is OK. Turns on only when
emergency situations are detected.
•P
 ower: 0.5W DC in emergency
situations.

NÃO PERMANENTE

ELECTRICAL SCHEME . ESQUEMA ELÉTRICO
L
N

INPUT
220-240VAC

-

+

-

+

-

+

+ - + OUTPUT
5-20VDC

BENEFITS . VANTAGENS
Compatible with any remote controls of leading brands
with 5-20VDC output voltages. Possibility of enabling
the emergency function by a single remote control.
Compatível com qualquer telecomando das principais
marcas com uma tensão de saída de 5-20VDC.
Possibilidade de activar a função de emergência com
um só comando.
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ORDER OPTIONS

OPÇÕES DE ENCOMENDA
Product Code

Type

Wattage

Drawing

C6012-010
C6012-015
C6012-020
C6012-025

FRAMES FOR RECESSED VERSION
AROS PARA VERSÃO DE ENCASTRAR
6080-110

MAINTAINED
PERMANENTE

5 W / 0,5 W

Stainless steel frame (340x60mm)
Aro em aço inoxidável (340x60mm)

C6012-021
C6012-026
6080-120

C6012-040

White stainless steel frame (340x60mm)
Aro branco em aço inoxidável (340x60mm)

C6012-041
C6012-042
C6012-043

NON-MAINTAINED
NÃO PERMANENTE

0,5 W

C6012-044
C6012-045

“FOLLOW ME”
Volvo’s Stand, Vila Nova de Gaia, Portugal.
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