
L1 Proj. lampa 
wysoka na 
słupie 

21 
sztuk 

OPIS TECHNICZNY:  
Oprawa zewnętrzna z optyką symetryczną wyposażona w źródło LED. Oprawa 
posiada klosz który eliminuje efekt zanieczyszczenia atmosfery światłem. Zespół 
optyczny oraz system mocowania słupa są wykonane z odlewu aluminiowego 
EN1706AC 46100LF  i poddane wielostopniowej wstępnej obróbce, w której 
głównymi fazami są odtłuszczanie, nałożenie ochronnej warstwy 
fluorokrzemianowej oraz uszczelnienie nano-strukturalną warstwą silanu. Etap 
malowania składa się z podkładu i płynnej farby akrylowej utwardzonej w 150ºC 
o wysokim stopniu odporności na warunki pogodowe i promieniowanie UV. 
Dyfuzor wykonany z odpornego na wstrząsy, stabilizowanego UV, formowanego 
wtryskowo poliwęglanu. Wyposażona w monochromatyczny moduł LED w barwie 
białej neutralnej. Zespół optyczny składa się z aluminiowego górnego odbłyśnika 
o wysokim poziomie czystości, metakrylowej soczewki oraz dolnego odbłyśnika 
wykonanego z metalizowanego poliwęglanu. Diody LED oraz sterownik są 
wymienne. Zasilacz posiada funkcję rozpoznawania środka nocy z 
automatycznym systemem kontroli temperatury wewnętrznej. Zabezpieczenie 
przeciwprzepięciowe do 5KV. Wszystkie zewnętrzne śruby są wykonane ze stali 
nierdzewnej.  
 
MONTAŻ: 
Oprawa montowana jest na słupie za pomocą adapterów Ø60mm lub Ø76mm 
przykręcanych do słupa dwoma śrubami. 
Słup o wysokości 5m w kolorze szarym.  
 
WYMIARY: Ø500x281mm 
 
KOLOR: szary 
 
WAGA: 3,88kg 
 
OKABLOWANIE: 
W komplecie . Produkt dostarczany z wychodzącym kablem  2x1mm² o długości 
500mm 

 
 
 
 
 



Zgodny z normą EN60598-1 i odpowiednimi przepisami 

 
 
 
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU: 
całkowity strumień świetlny(Lm): 2920 
całkowita moc (W): 31,3 
skuteczność świetlna (lm/W wartość rzeczywista): 93,3 
żywotność: 64.000h – L90 – B10 (Ta 25ºC) 
całkowity strumień świetlny przy lub pod kątem 90º  (LM): 0 
napięcie (V): - 
liczba zespołów optycznych: 1  
żywotność: 100.000h – L80 – B10 (Ta 25ºC 
 
CHARAKTERYSTYKA ZESPOŁU OPTYCZNEGO: 
współczynnik strumienia świetlnego (L.O.R.) %: 100 
kod lampy: LED 
kod ZVEI: LED 
moc nominalna (W): / 
nominalny strumień świetlny (Lm): / 
maksymalna intensywność światła (cd): / 
kąt rozsyłu światła (º): / 
liczba źródeł światła w zespole optycznym: 1 
gniazdo: / 
pobór zasilacza (W): 6,3 
temperatura barwowa (K): 4000 
CRI: 80 

 
 

 



L2 Proj. 
iluminacja 
zieleni 

100 
sztuk 

OPIS TECHNICZNY:  
Oprawa wpuszczana do montażu w ścianach (tylko za pomocą sprężyny) lub 
podłożu. Jest wyposażona w monochromatyczne źródło LED zasilane stałym 
prądem 350/500mA. Ramka o średnicy 80mm wyposażona jest w niewidoczne 
śruby, korpus oraz ramkę wykonane z nierdzewnej stali AISI 304 oraz hartowane 
szkło sodowo-wapniowe o wysokim poziomie czystości. 
Obudowa oprawy mocowana jest do puszki montażowej za pomocą śrub 
antykradzieżowych. Oprawa jest wyposażona w odbłyśnik OPTI BEAM. 
Okablowanie o długości 1800mm. Kabel jest wyposażony w zabezpieczenie przed 
wnikaniem wody za pomocą osłoniętych silikonem złączek. Dostępne są dwa 
rodzaje puszek montażowych. Jednostka szklana, zespół optyczny i obudowa 
zewnętrzna zapewniają maksymalną statyczną odporność na obciążenia - 2000 
kg. Maksymalna temperatura powierzchni szkła wynosi mniej niż 40ºC. Oprawa 
wyposażona w zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji oraz układ zapewniający 
działanie pozostałych opraw w linii w przypadku awarii. 
 
MONTAŻ: 
Oprawa jest przymocowana do puszki montażowej za pomocą uszczelek. Oprawa 
może być zamontowana w podłożu lub w ścianie za pomocą puszki montażowej 
 
WYMIARY: Ø80x83mm 
 
KOLOR: stalowy 
 
WAGA: 1,28kg 
 
OKABLOWANIE: 
Dostępne zasilacze o mocy 350mA oraz 500mA w wersji tradycyjnej oraz IP67. 
Produkt dostarczany wraz z kablem wyjściowym H05RNF 2x1mm² o długości 
1800mm. Zasilacz musi być zamówiony oddzielnie.  
 
 
 

 
 
 



 
Zgodny z normą EN60598-1 i odpowiednimi przepisami 

 
 
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU: 
całkowity strumień świetlny  (Lm): 532,5 
całkowita moc (W): 5,5 
skuteczność świetlna (lm/W wartość rzeczywista): 96,8 
żywotność: 100.000h – L90 – B10 (Ta 25ºC) 
całkowity strumień świetlny przy lub pod kątem 90º  (LM): 532,5 
napięcie (V): - 
liczba zespołów optycznych: 1  
żywotność: 100.000h – L80 – B10 (Ta 40ºC) 
 
CHARAKTERYSTYKA ZESPOŁU OPTYCZNEGO: 
współczynnik strumienia świetlnego (L.O.R.) %: 82 
kod lampy: LED 
kod ZVEI: LED 
moc nominalna (W): 5,5 
nominalny strumień świetlny (Lm): 650 
maksymalna intensywność światła (cd): / 
kąt rozsyłu światła (º): 54 
liczba źródeł światła w zespole optycznym: 1 
gniazdo: / 
pobór zasilacza (W): 0 
temperatura barwowa (K): 4000 
CRI: 80 



L3 proj. 
oświetlenie 
punktowe 
w 
posadzce 
typu 
świecąca 
kostka 

72 
szt. 

OPIS TECHNICZNY:  
Kostka skonstruowana jest w taki sposób aby uniknąć efektu widocznych 
punktów świetlnych, świeci jednolitym światłem na całej swojej powierzchni. 
Wykonane są z bezpiecznych materiałów żywicowo-akrylowych dzięki temu 
wytrzymują nacisk statyczny do 8000kg/1dm2. Źródła światła LED umieszczone w 
kostce są szczelnie zamknięte dzięki monolitycznej budowie.  
Oprawy wyposażone są w diody. 
 
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU: 
Stopień szczelności: IP67 
Temp. Pracy:   -40°C / +60°C 
Żywotność źródeł LED: 124 000h 
Wytrzymałość – nacisk statyczny: 8000kg 
temperatura barwowa (K):  LED Biała zimna / 650 lm /4 000 K / 3,3W 
Materiał: obudowy / klosza: Mieszanka żywic i kompozytów 
Wymiary oprawy: 10x10 cm 
Zasilanie: 24V DC 
Certyfikaty: CE, RoHS 
 



L4 
L5 
ILP 
 

Proj. 
podświetle
nie LED 
panelu 
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Proj. 
podświetle
nie LED dla 
schodów i 
ramp 
Proj. 
iluminacja 
pomnika 

 OPIS TECHNICZNY:  
Elastyczna taśma LED oparta na diodach typu SMD 5050. Seria PRO, w której 
zastosowano obustronne zabezpieczenie grubą warstwą silikonu, dedykowana 
jest do wykorzystania zarówno w miejscach suchych jak i miejscach o 
podwyższonej wilgotności, również narażonych na bezpośrednie zachlapanie 
wodą. Taśma LED dostępna w rolkach o długości 500cm z możliwością cięcia co 3 
diody (6,25cm). Do każdej rolki dołączany jest zestaw konektorów 
połączeniowych o wysokim stopniu szczelności IP65 oraz nakładek silikonowych, 
umożliwiających utrzymanie szczelności taśmy po jej przecięciu na krótsze sekcje. 
Taśma LED montowana w profilu aluminiowym z kloszem mlecznym, o 
wymiarach 25x25mm. Wewnątrz profilu przewidziano oddzielny kanał do 
prowadzenia przewodów zasilających taśmę. 
 
 
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU: 
Ilość diod LED w sekcji: 3 szt. 
Ilość sekcji na metr: 16 szt. 
Ilość diod na metr: 48 szt. 
Dystans cięcia: 6,25cm 
Średni czas życia diody: 50 000h 
Stopień ochrony: IP66 
Obudowa: silikon 
Strumień świetlny: 750lm/ metr 
Pobór mocy: 10,8W/ metr 
Natężenie: 0,9A/ metr 
Kąt świecenia: 140º 
Wymiary: 100,0 / 1,0 / 0,3 cm 
temperatura barwowa (K): 4000 
 

 

 


