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Deluxe Villa
South Africa
Zastosowany model oprawy: 
EVO50 A 1W

Hang Zhou Tower
Zastosowany model oprawy: 
E4 and Combi

Paragon Shopping Mail
Penang, Malaysia
Zastosowany model oprawy: E4
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PORSCHE Car Retail store
Latina, Italy
Zastosowany model oprawy: E8
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Czas na zmianę !

Moduł LED

Więcej światła
Mniej energii

Atrakcyjny, nowoczesny wygląd
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prawdziwy 
zamiennik 
halogenu 

50W

Moduł LED Evo50  
Ewolucja halogenu MR16 50W

Regulacja w zakresie 30°

Ściemnialny

Kąt rozsyłu 22° 36° 60°

CRI 83 lub 95

Strumień świetlny 
860-1200 lm Elastyczne mocowanie

Brak promieniowania UV Konstrukcja odbłyśnika przeciwolśnieniowa
Pobór mocy 13W
70% oszczędności energii

3 lata gwarancji Konstrukcja bardzo dobrze 
odprowadzająca ciepło

Waga modułu 
tylko 110 gram
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Moduł LED „downlight”

Zamiennik halogenu 50W MR16
Wzór chroniony patentem

„Kolejny krok ku doskonałemu 
modułowi typu downlight”
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Nowy chip LED COB i zastosowana 
technologia odbłyśników uczyniła Evo50 
niezwykłym rozwiązaniem

Wąski, średni i szeroki kąt rozsyłu światła 
zapewnia więcej możliwości projektowania 
oświetlenia architektonicznego.

MR16 halogen

świetlówka kompaktowa

lampa metalohalogenkowa

Godziny (h)
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Przy kącie wypromieniowania bezpośredniego 500 Evo50 tworzy 
przyjemną przestrzeń bez efektu olśnienia

Spadek strumienia świetlnego
w czasie jest znacznie mniejszy dla Evo50 
niż dla tradycyjnych źródeł światła.

Dane porównawcze dotyczące utrzymania strumienia 
świetlnego w czasie

Nowa seria Evo Evo50RNOWA SERIA
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używamy chipów LED firm Citizen, Cree i Osram odpowiednio dobranych do potrzeb naszych 
klientów, tak, żeby zagwarantować najlepszy strumień świetlny, żywotność, spójność kolorów oraz 
wierność w oddawaniu barw oświetlanych przedmiotów

unikalny zintegrowany korpus umożliwia perfekcyjne odprowadzanie ciepła poprzez rozwiniętą 
powierzchnię chłodzącą, gwarantującą niską temperaturę pracy LED

wysoka jakość odbłyśników zależy od materiałów z jakich są wykonane. Wybraliśmy do produkcji 
elementów optyki wysokiej jakości poliwęglan (PC) niemieckiej firmy Bayer, powlekany Al  
o wysokich parametrach odblaskowych oraz dodatkowo zabezpieczyliśmy powierzchnię SiO2.  
Także osłona wykonana jest ze szkła o zwiększonej transmisji optycznej, aby zoptymalizować 
sprawność (optyczną) oprawy

odbłyśnik jest specjalnie zaprojektowany w technologii „multi-faceted mirror”, tak aby dokładnie 
kontrolować kąt rozsyłu wiązki świetlnej oraz zapewnić doskonały efekt akcentujący jak  
w tradycyjnym halogenie MR16

Wybór LED  Kontrola 
odprowadzania ciepła  

Optymalizacja optyki

Koncepcja Modułowej Technologii LED:

Wybór LED – sedno jakości światła LED

Kontrola odprowadzania ciepła 
– klucz do długiego czasu życia produktu

Optymalizacja układu optycznego – najlepsza sprawność, 
doskonały efekt oświetlenia akcentującego
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G50 zastępuje tradycyjny halogen 35W
Evo50 R7 i Evo50 L7; zastępuje tradycyjny halogen 50W
Evo50 R10: zastępuje halogen premium 50W

= ilość światła z oprawy w Lumenach = pobór mocy w Watt
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Akcesoria montażowe Pierścienie            
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Cylindry
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Podstawowe informacje:
 moduł Evo50 pasuje do wszystkich naszych opraw , a po założeniu pierścienia  
 montażowego również do innych opraw w typie MR16
 odbłyśnik nie powodujący olśnienia.  Z trzema kątami rozsyłu światła gwarantuje 
 efekt świetlny taki jak w halogenie MR16
 optymalna konstrukcja pod względem odprowadzania ciepła zapewnia długą 
 żywotność
 oryginalna konstrukcja oferuje  korzyści techniczno-handlowe
 niżej wymienione moduły Evo50 emitują więcej światła niż halogen premium 
 50W:  R7 = 860 Lm,  R10 = 1100 Lm
 3 lata gwarancji
Zastosowanie: 
 oświetlenie sklepowe, oświetlenie akcentujące, oświetlenie biur i hoteli
Spełnione standardy:  
 CE: IEN60598-1, EN60598-2-2, EN61347-2-13
 En55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
 CB Scheme: IEC 60598-1, IEC 60598-2-2
 LED lifetime : Energy Star LM-80
 Protection : IP20
Temperatury: 
 zakres temperatur pracy: -200C do +400C
 temperatura składowania: -300C do +600C

Opcje kąta rozsyłu światła:

Wąski              Średni             Szeroki
22 stopnie        36 stopni          60 stopni

Moduł LED
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Seria Evo50 R
Evo50 R10 dając 1.100 Lm przewyższa pod tym względem halogen 50 i 75W
Evo50 R7 dając 850 Lm przewyższa halogen 50W

Zastępuje 
halogen 50W

obudowa aluminiowa pokryta niklem. 
Odbłyśnik: poliwęglan pokryty AL.
Szyba zabezpieczająca pokryta folią  
o wysokiej przepuszczalności. Waga 150g

LED CRI 90 wersja opcjonalna
Zasilacz LED: zewnętrzny spełniający normy CE/CB
Oprawa nieściemnialna – standard
Ściemnianie fazowe – jako opcja
1-10V/Touch/DALI  na zamówienie

sposób pakowania modułów

SPECYFIKACJA

Seria R 
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Podstawowe informacje:
 moduł K50 pasuje do wszystkich naszych opraw, a po założeniu pierścienia   
 montażowego również do innych opraw w typie MR16
 odbłyśnik nie powodujący olśnienia z trzema kątami rozsyłu światła gwarantuje 
 efekt świetlny taki jak w halogenie MR16
 optymalna konstrukcja pod względem odprowadzania ciepła zapewnia 
 długą żywotność
 estetyczna konstrukcja za rozsądną cenę
 K50 R7  emitują więcej światła niż halogen premium 50W 
 3 lata gwarancji
Zastosowanie: 
 oświetlenie sklepowe, oświetlenie akcentujące, oświetlenie  biur i hoteli
Spełnione standardy:  
 CE: IEN60598-1, EN60598-2-2, EN61347-2-13
 En55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
 CB Scheme: IEC 60598-1, IEC 60598-2-2
 LED lifetime: Energy Star LM-80
 Protection: IP20
Temperatury: 
 zakres temperatur pracy: -200C do +400C
 temperatura składowania: -300C do +600C

Opcje kąta rozsyłu światła:

Wąski              Średni             Szeroki
22 stopnie        36 stopni          60 stopni

Moduł LED
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Moduł K50 przewyższą ilością światła halogen MR16  50W

Zastępuje 
halogen 50W

Obudowa aluminiowa pokryta niklem. 
Odbłyśnik: poliwęglan pokryty AL.
Szyba zabezpieczająca pokryta folią  
o wysokiej przepuszczalności. Waga 100g

Zasilacz LED: zewnętrzny spełniający normy CE/CB
Oprawa nieściemnialna – standard
Ściemnianie fazowe – jako opcja
1-10V/Touch/DALI  na zamówienie

SPECYFIKACJA

Moduł LED
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Podstawowe informacje:
 moduł G50 pasuje do wszystkich naszych opraw , a po założeniu pierścienia 
 montażowego również do innych opraw w typie MR16
 odbłyśnik nie powodujący olśnienia z trzema kątami rozsyłu światła gwarantuje efekt 
 świetlny taki jak w halogenie MR16
 małe rozmiary oraz optymalna konstrukcja pod względem odprowadzania ciepła 
 zapewniają długą żywotność
 estetyczna konstrukcja za niewielką  cenę
 G50 R5  emitują więcej światła niż halogen 35W 
 3 lata gwarancji
Zastosowanie: 
 oświetlenie sklepowe, oświetlenie akcentujące, oświetlenie  biur i hoteli
Spełnione standardy:  
 CE: IEN60598-1, EN60598-2-2, EN61347-2-13
 En55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
 CB Scheme: IEC 60598-1, IEC 60598-2-2
 LED lifetime: Energy Star LM-80
 Protection: IP20
Temperatury: 
 zakres temperatur pracy: -200C do +400C
 temperatura składowania: -300C do +600C

Opcje kąta rozsyłu światła:

Średni             Szeroki
36 stopni          60 stopni

Moduł LED
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Moduł  downlight jest ekwiwalentem halogena MR16 35W

Zastępuje 
halogen 35W

obudowa aluminiowa pokryta niklem. 
Odbłyśnik: poliwęglan pokryty AL.
Szyba zabezpieczająca pokryta folią 
o wysokiej przepuszczalności. 
Waga 85g

Zasilacz LED: zewnętrzny spełniający normy CE/CB
Oprawa nieściemnialna – standard
Ściemnianie fazowe – jako opcja
1-10V/Touch/DALI  na zamówienie

SPECYFIKACJA

Moduł LED
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Akcesoria Montażowe - OCZKA MODUŁOWE

Główne cechy: 
 małe, regulowane

Dostępne kolory: 
 A1W (Biały RAL 9003) standard
       B1B Czarny
       A1G Szary

A1  Oczko modułowe

specyfikacja modułu Evo50 – str. 14 - 15
specyfikacja modułu K50 – str. 16 - 17
specyfikacja modułu G50 – str. 18 - 19
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Akcesoria Montażowe - OCZKA MODUŁOWE

Główne cechy: 
 do wbudowania, regulowany kierunek świecenia

Dostępne kolory: 
 A5W (Biały RAL 9003) standard
       A5B Czarny
       A5G Szary

A5  Oczko modułowe

specyfikacja modułu Evo50 – str. 14 - 15
specyfikacja modułu K50 – str. 16 - 17
specyfikacja modułu G50 – str. 18 - 19
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Oczka modułowe

Oczka modułowe

Akcesoria Montażowe – OCZKA MODUŁOWE

Główne cechy: 
 stała, IP 44

Dostępne kolory: 
 F4W (Biały RAL 9003) standard
       F4B Czarny
       F4G Szary
       F4C Chrom

Główne cechy: 
 oprawa do wbudowania, stała

Dostępne kolory: 
 R1W (Biały RAL 9003) standard
       R1B Czarny
       R1G Szary

specyfikacja modułu Evo50 – str. 14 - 15
specyfikacja modułu K50 – str. 16 - 17
specyfikacja modułu G50 – str. 18 - 19

specyfikacja modułu Evo50 – str. 14 - 15
specyfikacja modułu K50 – str. 16 - 17
specyfikacja modułu G50 – str. 18 - 19
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Oczka modułowe

Akcesoria Montażowe – OCZKA MODUŁOWE

Główne cechy: 
 ekonomiczna, kwadratowa

Dostępne kolory: 
 S5W (Biały RAL 9003) standard
       S5B Czarny
       S5G Szary

specyfikacja modułu K50 – str. 16 - 17
specyfikacja modułu G50 – str. 18 - 19
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Oczko A6

Oczko S6

Akcesoria Montażowe – OCZKA MODUŁOWE

Główne cechy: 
 regulowana, obrót do 3550

Dostępne kolory: 
 A6W (Biały RAL 9003) standard
       A6B Czarny
       A6G Szary

Główne cechy: 
 regulowana, obrót do 3550

Dostępne kolory: 
 S6W (Biały RAL 9003) standard
       S6B Czarny
       S6G Szary

specyfikacja modułu Evo50 – str. 14 - 15
specyfikacja modułu K50 – str. 16 - 17
specyfikacja modułu G50 – str. 18 - 19

specyfikacja modułu Evo50 – str. 14 - 15
specyfikacja modułu K50 – str. 16 - 17
specyfikacja modułu G50 – str. 18 - 19
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Oczko F6

Akcesoria Montażowe – OCZKA MODUŁOWE

Główne cechy: 
 mały, estetyczny 

Dostępne kolory: 
 F6W (Biały RAL 9003) standard
       F6B Czarny
       F6G Szary

specyfikacja modułu K50 – str. 16 - 17
specyfikacja modułu G50 – str. 18 - 19
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Idealny wybór dla oświetlenia hotelowego
Seria oczek Darco została zaprojektowana wraz z odbłyśnikiem typu „Dark”
Cała oprawa z podwójnym odbłyśnikiem gwarantuje bardzo dobrą kontrolę 
niepożądanego efektu olśnienia
Oczka D1 i D2 są regulowane i obracają się o 355 stopni
Bardzo łatwo można zamontować moduł Evo50, K50 i G50 na element obrotowy
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Oczko D1

Oczko D2

Akcesoria Montażowe – OCZKA MODUŁOWE

Główne cechy: 
 regulowana, obrót do 355 stopni

Dostępne kolory: 
 D1W (Biały RAL 9003) standard
       D1B Czarny
       D1G Szary

Główne cechy: 
 regulowana, obrót do 355 stopni

Dostępne kolory: 
 D2W (Biały RAL 9003) standard
       D2B Czarny
       D2G Szary
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System opraw LED downlight
Wysoka jakość
5 lat gwarancji
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Zaprojektowaliśmy serię „ECOWHITE” w wielu różnych rozmiarach, 
z różnym natężeniem światła i sposobnego jego emisji. 
Pozwoli to wybrać idealny model dla różnych wymagań architektonicznych.

Seria F dla oświetlenia ogólnego
Seria R dla oświetlenia komercyjnego
Seria D do wysokich sufitów oraz oświetlenia akcentującego

bardzo szeroki 
kąt rozsyłu

szeroki kąt 
rozsyłu

średni  
kąt rozsyłu



35

Seria F  dla oświetlenia ogólnego

bardzo szeroki 
kąt rozsyłu
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Seria R  dla oświetlenia komercyjnego

szeroki kąt 
rozsyłu
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Seria D  do wysokich sufitów oraz oświetlenia akcentującego

średni  
kąt rozsyłu
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Perfekcyjna dbałość o szczegóły

pierścień odciążający zabezpiecza kabel przed wyrwaniem

Zacisk montażowy (śrubowy) opcjonalnie w kolorze: 
pomarańczowym/zielonym/niebieskim

Wymienne pierścienie mocujące

Odbłyśnik typu „Dark” - przeciwolśnieniowy

Oryginalny projekt obudowy 
– doskonałe odprowadzanie ciepła

Odbłyśnik o wysokim rozproszeniu światła

Dyfuzor o wysokim przepływie światła

Moduły LED aż do 5.000Lm/50W
- CREE: high power LED
- SAMSUNG: mid-power SMD LED
- CITIZEN: COB LED
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Podstawowe informacje:
 po zainstalowaniu klasa ochronna IP65 – ochrona LED przed kurzem i wilgocią
 najmniejsza wśród opraw serii EcoWhite
 łatwy montaż za pomocą 2 zacisków sprężynowych
 możliwość zmiany pierścienia obudowy dostosuje oprawę do estetyki każdego   
 pomieszczenia
 wysokiej jakości dyfuzor zapewnia dużą ilość równomiernie rozproszonego światła
 3 lata gwarancji
Zastosowanie: 
 oświetlenie mieszkaniowe, korytarzy, łazienek, kuchni
Spełnione standardy:  
 CE: IEN60598-1, EN60598-2-2, EN61347-2-13
 En55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
 CB Scheme: IEC 60598-1, IEC 60598-2-2
 Energy Efficiency: Energy Star LM-80
 Protection Class: IP65(tested according to clause 9.2 of EN60598-1)
Temperatury: 
 zakres temperatur pracy: -200C do +400C
 temperatura składowania: -300C do +600C

Opcje wyboru pierścienia

Przestrzenny                Płaski
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Seria F  LED DOWNLIGHT

Oprawa E3F-075 przewyższa ilością światła świetlówkę kompaktową 18W

SPECYFIKACJA

Równomierne światło z dyfuzora

Odlewana obudowa aluminiowa malowana 
proszkowo
Odbłyśnik: PET, współczynnik odbicia powyżej 
97%
Dyfuzor wysokiej klasy DEGUSA PMMA
Waga: 340g Zasilacz LED: 

zewnętrzny spełniający normy CE/CB
Oprawa nieściemnialna – standard
Ściemnianie fazowe – jako opcja
1-10V/Touch/DALI  na zamówienie
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Podstawowe informacje:
 po zainstalowaniu klasa ochronna IP40 – ochrona LED przed kurzem 
 najmniejsza wśród opraw serii EcoWhite
 łatwy montaż za pomocą 2 zacisków sprężynowych
 możliwość zmiany pierścienia obudowy dostosuje oprawę do estetyki każdego 
 pomieszczenia
 wysokiej jakości dyfuzor zapewnia dużą ilość równomiernie rozproszonego światła  
 przeciwolśnieniowy odbłyśnik tworzy komfort wizualny, kąt wypromieniowania 
 bezpośredniego 30 stopni
 3 lata gwarancji
Zastosowanie: 
 oświetlenie mieszkaniowe, korytarzy, łazienek, kuchni
Spełnione standardy:  
 CE: IEN60598-1, EN60598-2-2, EN61347-2-13
 En55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
 CB Scheme: IEC 60598-1, IEC 60598-2-2
 Energy Efficiency: Energy Star LM-80
 Protection Class: IP65(tested according to clause 9.2 of EN60598-1)
Temperatury: 
 zakres temperatur pracy: -200C do +400C
 temperatura składowania: -300C do +600C

Dostępne kolory

 Biały (standard)
       Czarny
       Szary
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Seria F  LED DOWNLIGHT
Równomierne światło z dyfuzora

Oprawa E3R-075 przewyższa ilością światła świetlówkę kompaktową 18W

SPECYFIKACJA

Odlewana obudowa aluminiowa malowana 
proszkowo
Dyfuzor wysokiej klasy DEGUSA PMMA
Odbłyśnik: czyste aluminium, anodyzowane, 
wykończenie lustrzane
Waga: 330g Zasilacz LED: 

zewnętrzny spełniający normy CE/CB
Oprawa nieściemnialna – standard
Ściemnianie fazowe – jako opcja
1-10V/Touch/DALI  na zamówienie
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Podstawowe informacje:
 po zainstalowaniu klasa ochronna IP65 – ochrona LED przed kurzem i wilgocią
 zastosowany radiator jest wytrzymały termicznie i zapewnia odpowiednie chłodzenie
 łatwy montaż za pomocą 2 zacisków sprężynowych
 możliwość zmiany pierścienia obudowy dostosuje oprawę do estetyki każdego 
 pomieszczenia
 wysokiej jakości dyfuzor zapewnia dużą ilość równomiernie rozproszonego światła  
 3 lata gwarancji
Zastosowanie: 
 oświetlenie ogólne, komercyjne, mieszkaniowe
Spełnione standardy:
 CE: IEN60598-1, EN60598-2-2, EN61347-2-13
 En55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
 CB Scheme: IEC 60598-1, IEC 60598-2-2
 Energy Efficiency: Energy Star LM-80
 Protection Class: IP65(tested according to clause 9.2 of EN60598-1)
Temperatury: 
 zakres temperatur pracy: -200C do +400C
 temperatura składowania: -300C do +600C

Dostępne kolory

 Biały (standard)
       Czarny
       Szary

Przestrzenny                Płaski
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Seria F  LED DOWNLIGHT
Równomierne światło z dyfuzora

Oprawa E4F-13S przewyższa ilością światła świetlówkę kompaktową 26W

SPECYFIKACJA

Odlewana obudowa aluminiowa malowana 
proszkowo
Odbłyśnik: PET, współczynnik odbicia powyżej 97%
Dyfuzor wysokiej klasy DEGUSA PMMA
Waga: 690g

Zasilacz LED: 
zewnętrzny spełniający normy CE/CB
Oprawa nieściemnialna – standard
Ściemnianie fazowe – jako opcja
1-10V/Touch/DALI  na zamówienie
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Podstawowe informacje:
 po zainstalowaniu klasa ochronna IP40 – ochrona LED przed kurzem 
 zastosowany radiator jest wytrzymały termicznie i zapewnia odpowiednie chłodzenie
 łatwy montaż za pomocą 2 zacisków sprężynowych
 możliwość zmiany pierścienia obudowy dostosuje oprawę do estetyki każdego 
 pomieszczenia
 wysokiej jakości dyfuzor zapewnia dużą ilość równomiernie rozproszonego światła  
 przeciwolśnieniowy odbłyśnik tworzy komfort wizualny, kąt wypromieniowania 
 bezpośredniego 25 stopni
 3 lata gwarancji
Zastosowanie: 
 oświetlenie biurowe, sale konferencyjne, oświetlenie mieszkań
Spełnione standardy:
 CE: IEN60598-1, EN60598-2-2, EN61347-2-13
 En55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
 CB Scheme: IEC 60598-1, IEC 60598-2-2
 Energy Efficiency: Energy Star LM-80
 Protection Class: IP65(tested according to clause 9.2 of EN60598-1)
Temperatury: 
 zakres temperatur pracy: -200C do +400C
 temperatura składowania: -300C do +600C

Dostępne kolory

 Biały (standard)
       Czarny
       Szary
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Seria R  LED DOWNLIGHT
Z odbłyśnikiem przeciwolśnieniowym

Oprawa E4R-13S przewyższa  ilością światła świetlówkę kompaktową 26W

SPECYFIKACJA

Odlewana obudowa aluminiowa malowana 
proszkowo
Dyfuzor wysokiej klasy DEGUSA PMMA
Odbłyśnik: czyste aluminium, anodyzowane, 
wykończenie lustrzane
Waga: 690g

Zasilacz LED: 
zewnętrzny spełniający normy CE/CB
Oprawa nieściemnialna – standard
Ściemnianie fazowe – jako opcja
1-10V/Touch/DALI  na zamówienie
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Podstawowe informacje:
 po zainstalowaniu klasa ochronna IP65 – ochrona LED przed kurzem i wilgocią
 zastosowany radiator jest wytrzymały termicznie i zapewnia odpowiednie chłodzenie
 łatwy montaż za pomocą 2 zacisków sprężynowych
 wysokiej jakości chip COB firmy Citizen gwarantuje wysoką wydajność i redukcję kosztów
 duży kąt wypromieniowania bezpośredniego (40 stopni) reflektora tworzy komfort 
 wizualny i generuje średni kąt rozsyłu światła
 możliwe uzyskanie wąskiego i średniego kąta rozsyłu do różnych zastosowań
 3 lata gwarancji
Zastosowanie: 
 oświetlenie komercyjne, sklepowe, oświetlenie akcentujące
Spełnione standardy:
 CE: IEN60598-1, EN60598-2-2, EN61347-2-13
 En55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
 CB Scheme: IEC 60598-1, IEC 60598-2-2
 Energy Efficiency: Energy Star LM-80
 Protection Class: IP65(tested according to clause 9.2 of EN60598-1)
Temperatury: 
 zakres temperatur pracy: -200C do +400C
 temperatura składowania: -300C do +600C

Dostępne kolory

 Biały (standard)
       Czarny
       Szary

szkło przezroczyste

szkło matowane 
na krawędziach

szkło 
matowane 
centralnie
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Seria D LED DOWNLIGHT
Oświetlenie akcentujące z chipem COB i reflektorem

Oprawa E4D-10T przewyższa  ilością światła źródło żarowe PAR38 150W
Oprawa E4D-13T przewyższa  ilością światła lampę metalohalogenkową 35W

SPECYFIKACJA

Odlewana obudowa aluminiowa malowana 
proszkowo
Odbłyśnik: czyste aluminium, anodyzowane, 
wykończenie lustrzane
Szybka: szkło hartowane
Waga 730 g

Zasilacz LED: 
zewnętrzny spełniający normy CE/CB
Oprawa nieściemnialna – standard
Ściemnianie fazowe – jako opcja
1-10V/Touch/DALI  na zamówienie

Zasilacz LED: 
zewnętrzny spełniający normy CE/CB
Oprawa nieściemnialna – standard
Ściemnianie fazowe – jako opcja
1-10V/Touch/DALI  na zamówienie
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Podstawowe informacje:
 po zainstalowaniu klasa ochronna IP65 – ochrona LED przed kurzem i wilgocią
 zastosowany radiator jest wytrzymały termicznie i zapewnia odpowiednie chłodzenie
 montaż za pomocą zacisków śrubowych
 elastyczny zacisk montażowy (śrubowy) o tolerancji  grubości stropu od 1mm do 35mm 
 pozwala uniknąć uszkodzeń podczas instalacji

 wysokiej jakości dyfuzor zapewnia dużą ilość równomiernie rozproszonego światła
 5 lat gwarancji
Zastosowanie: 
 oświetlenie ogólne i komercyjne
Spełnione standardy:
 CE: IEN60598-1, EN60598-2-2, EN61347-2-13
 En55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
 CB Scheme: IEC 60598-1, IEC 60598-2-2
 Energy Efficiency: Energy Star LM-80
 Protection Class: IP65(tested according to clause 9.2 of EN60598-1)
Temperatury: 
 zakres temperatur pracy: -200C do +400C
 temperatura składowania: -300C do +600C

 Biały (standard)
       Czarny
       Szary

Dostępne kolory
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Seria F LED DOWNLIGHT
Równomierne światło z dyfuzora

Oprawa E6F-20S przewyższa ilością światła świetlówkę kompaktową 2x26W

SPECYFIKACJA

Odlewana obudowa aluminiowa malowana 
proszkowo
Odbłyśnik: PET, współczynnik odbicia powyżej 97%
Dyfuzor wysokiej klasy DEGUSA PMMA
Waga: 1300g

Zasilacz LED: 
zewnętrzny spełniający normy CE/CB
Oprawa nieściemnialna – standard
Ściemnianie fazowe – jako opcja
1-10V/Touch/DALI  na zamówienie
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Podstawowe informacje:
 po zainstalowaniu klasa ochronna IP40 – ochrona LED przed kurzem 
 zastosowany radiator jest wytrzymały termicznie i zapewnia odpowiednie chłodzenie
 montaż za pomocą zacisku śrubowego
 elastyczny zacisk montażowy (śrubowy) o tolerancji  grubości stropu od 1mm do 35mm 
 pozwala uniknąć uszkodzeń podczas instalacji
 wysokiej jakości dyfuzor zapewnia dużą ilość równomiernie rozproszonego światła
 przeciwolśnieniowy odbłyśnik tworzy komfort wizualny, kąt wypromieniowania 
 bezpośredniego 25 stopni
 5 lat gwarancji
Zastosowanie: 
 oświetlenie ogólne , oświetlenie biurowe, sal konferencyjnych, wysokich sufitów                                                                                             
Spełnione standardy:
 CE: IEN60598-1, EN60598-2-2, EN61347-2-13
 En55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
 CB Scheme: IEC 60598-1, IEC 60598-2-2
 Energy Efficiency: Energy Star LM-80
 Protection Class: IP65(tested according to clause 9.2 of EN60598-1)
Temperatury: 
 zakres temperatur pracy: -200C do +400C
 temperatura składowania: -300C do +600C

 Biały (standard)
       Czarny
       Szary

Dostępne kolory
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Seria R LED DOWNLIGHT
Z odbłyśnikiem przeciwolśnieniowym

Oprawa E6R-20S jest odpowiednikiem zastosowania świetlówek kompaktowych  2x26W

SPECYFIKACJA

Odlewana obudowa aluminiowa malowana
proszkowo
Dyfuzor wysokiej klasy DEGUSA PMMA
Odbłyśnik: czyste aluminium, anodyzowane,
wykończenie lustrzane
Waga: 1300g Zasilacz LED: 

zewnętrzny spełniający normy CE/CB
Oprawa nieściemnialna – standard
Ściemnianie fazowe – jako opcja
1-10V/Touch/DALI  na zamówienie
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Podstawowe informacje:
 po zainstalowaniu klasa ochronna IP65 – ochrona LED przed kurzem i wilgocią
 zastosowany radiator jest wytrzymały termicznie i zapewnia odpowiednie chłodzenie
 montaż za pomocą zacisku śrubowego
 elastyczny zacisk montażowy (śrubowy) o tolerancji  grubości stropu od 1mm do 35mm 
 pozwala uniknąć uszkodzeń podczas instalacji
 duży kąt wypromieniowania bezpośredniego (40 stopni) odbłyśnika tworzy komfort 
 wizualny i generuje średni kąt rozsyłu światła
 możliwe uzyskanie wąskiego i średniego kąta rozsyłu do różnych zastosowań
 5 lat gwarancji
Zastosowanie: 
 oświetlenie komercyjne i przemysłowe, do wysokich sufitów
Spełnione standardy:
 CE: IEN60598-1, EN60598-2-2, EN61347-2-13
 En55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
 CB Scheme: IEC 60598-1, IEC 60598-2-2
 Energy Efficiency: Energy Star LM-80
 Protection Class: IP65(tested according to clause 9.2 of EN60598-1)
Temperatury: 
 zakres temperatur pracy: -200C do +400C
 temperatura składowania: -300C do +600C

Dostępne kolory

 Biały (standard)
       Czarny
       Szary

szkło przezroczyste

szkło matowane 
na krawędziach

szkło 
matowane 
centralnie
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szkło matowane 
na krawędziach

Seria D LED DOWNLIGHT
Światło akcentujące z chipem COB i odbłyśnikiem

Oprawa E6D-20T przewyższa ilością światła lampę metalohalogenkową 35W
Oprawa E6D-30T jest odpowiednikiem zastosowania lampy metalohalogenkowej 70W

SPECYFIKACJA

Odlewana obudowa aluminiowa malowana
proszkowo
Odbłyśnik: czyste aluminium, anodyzowane,
wykończenie lustrzane
Szybka: szkło hartowane
Waga 1400 g Zasilacz LED: 

zewnętrzny spełniający normy CE/CB
Oprawa nieściemnialna – standard
Ściemnianie fazowe – jako opcja
1-10V/Touch/DALI  na zamówienie

Zasilacz LED: 
zewnętrzny spełniający normy CE/CB
Oprawa nieściemnialna – standard
Ściemnianie fazowe – jako opcja
1-10V/Touch/DALI  na zamówienie
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Podstawowe informacje:
 po zainstalowaniu klasa ochronna IP65 – ochrona LED przed kurzem i wilgocią
 zastosowany radiator jest wytrzymały termicznie i zapewnia odpowiednie chłodzenie
 montaż za pomocą zacisku śrubowego
 elastyczny zacisk montażowy (śrubowy) o tolerancji  grubości stropu od 1mm do 45mm 
 pozwala uniknąć uszkodzeń podczas instalacji
 wysokiej jakości dyfuzor zapewnia dużą ilość równomiernie rozproszonego światła
 5 lat gwarancji
Zastosowanie: 
 oświetlenie ogólne i komercyjne 
Spełnione standardy:
 CE: IEN60598-1, EN60598-2-2, EN61347-2-13
 En55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
 CB Scheme: IEC 60598-1, IEC 60598-2-2
 Energy Efficiency: Energy Star LM-80
 Protection Class: IP65(tested according to clause 9.2 of EN60598-1)
Temperatury: 
 zakres temperatur pracy: -200C do +400C
 temperatura składowania: -300C do +600C

Dostępne kolory

 Biały (standard)
       Czarny
       Szary
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Seria F LED DOWNLIGHT
Równomierne światło z dyfuzora

Oprawa E8F-20S jest odpowiednikiem zastosowania świetlówek kompaktowych 2x26W
Oprawa E8F-30S przewyższa ilością światła świetlówki kompaktowe 2x32W

SPECYFIKACJA

Odlewana obudowa aluminiowa malowana
proszkowo
Odbłyśnik: PET, współczynnik odbicia powyżej 97%
Dyfuzor wysokiej klasy DEGUSA PMMA
Waga: 1300 g

Zasilacz LED: 
zewnętrzny spełniający normy CE/CB
Oprawa nieściemnialna – standard
Ściemnianie fazowe – jako opcja
1-10V/Touch/DALI  na zamówienie
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Podstawowe informacje:
 po zainstalowaniu klasa ochronna IP40 – ochrona LED przed kurzem 
 zastosowany radiator jest wytrzymały termicznie i zapewnia odpowiednie chłodzenie
 montaż za pomocą zacisku śrubowego
 elastyczny zacisk montażowy (śrubowy) o tolerancji  grubości stropu od 1mm do 45mm 
 pozwala uniknąć uszkodzeń podczas instalacji
 wysokiej jakości dyfuzor zapewnia dużą ilość równomiernie rozproszonego światła
 przeciwolśnieniowy odbłyśnik tworzy komfort wizualny, kąt wypromieniowania 
 bezpośredniego 25 stopni
 5 lat gwarancji
Zastosowanie: 
 oświetlenie ogólne , oświetlenie biurowe, sal konferencyjnych ,wysokich sufitów                                                                                             
Spełnione standardy:
 CE: IEN60598-1, EN60598-2-2, EN61347-2-13
 En55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
 CB Scheme: IEC 60598-1, IEC 60598-2-2
 Energy Efficiency: Energy Star LM-80
 Protection Class: IP65(tested according to clause 9.2 of EN60598-1)
Temperatury: 
 zakres temperatur pracy: -200C do +400C
 temperatura składowania: -300C do +600C

Dostępne kolory

 Biały (standard)
       Czarny
       Szary
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Seria R LED DOWNLIGHT
Z odbłyśnikiem przeciwolśnieniowym

Oprawa E8R-20S jest odpowiednikiem zastosowania świetlówek kompaktowych 2x26W
Oprawa E8R-30S przewyższa ilością światła świetlówki kompaktowe 2x32W

SPECYFIKACJA

Odlewana obudowa aluminiowa malowana
proszkowo
Dyfuzor wysokiej klasy DEGUSA PMMA
Odbłyśnik: czyste aluminium, anodyzowane,
wykończenie lustrzane
Waga: 1640 g Zasilacz LED: 

zewnętrzny spełniający normy CE/CB
Oprawa nieściemnialna – standard
Ściemnianie fazowe – jako opcja
1-10V/Touch/DALI  na zamówienie

Zasilacz LED: 
zewnętrzny spełniający normy CE/CB
Oprawa nieściemnialna – standard
Ściemnianie fazowe – jako opcja
1-10V/Touch/DALI  na zamówienie
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Podstawowe informacje:
 po zainstalowaniu klasa ochronna IP65 – ochrona LED przed kurzem i wilgocią
 zastosowany radiator jest wytrzymały termicznie i zapewnia odpowiednie chłodzenie
 montaż za pomocą zacisku śrubowego
 elastyczny zacisk montażowy (śrubowy) o tolerancji  grubości stropu od 1mm do 45mm 
 pozwala uniknąć uszkodzeń podczas instalacji
 duży kąt wypromieniowania bezpośredniego (40 stopni) odbłyśnika tworzy komfort 
 wizualny i generuje średni kąt rozsyłu światła
 zastosowanie chipa LED 6000Lm daje możliwość uzyskania z oprawy prawie 5000 Lm 
 co jest odpowiednie do oświetlenia przestrzeni handlowych oraz przemysłowych
 5 lat gwarancji
Zastosowanie: 
 oświetlenie komercyjne i przemysłowe, do wysokich sufitów                                                              
Spełnione standardy:
 CE: IEN60598-1, EN60598-2-2, EN61347-2-13
 En55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
 CB Scheme: IEC 60598-1, IEC 60598-2-2
 Energy Efficiency: Energy Star LM-80
 Protection Class: IP65(tested according to clause 9.2 of EN60598-1)
Temperatury: 
 zakres temperatur pracy: -200C do +400C
 temperatura składowania: -300C do +600C

Dostępne kolory

 Biały (standard)
       Czarny
       Szary

szkło przezroczyste

szkło matowane 
na krawędziach

szkło 
matowane 
centralnie
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Seria D LED DOWNLIGHT
światło akcentujące z COB i odbłyśnikiem

Oprawa E8D-20T przewyższa ilością światła  lampę metalohalogenkową 35W 
jest odpowiednikiem zastosowania świetlówek kompaktowych 2x26W
Oprawa E8D-30T jest odpowiednikiem zastosowania lampy metalohalogenkowej 70W
Oprawa E8d-40T jest ukierunkowana na zastąpienie lampy metalohalogenkowej 150W

SPECYFIKACJA

Odlewana obudowa aluminiowa malowana
proszkowo
Odbłyśnik: czyste aluminium, anodyzowane,
wykończenie lustrzane
Szybka: szkło hartowane
Waga 1780 g Zasilacz LED: 

zewnętrzny spełniający normy CE/CB
Oprawa nieściemnialna – standard
Ściemnianie fazowe – jako opcja
1-10V/Touch/DALI  na zamówienie

Zasilacz LED: 
zewnętrzny spełniający normy CE/CB
Oprawa nieściemnialna – standard
Ściemnianie fazowe – jako opcja
1-10V/Touch/DALI  na zamówienie

Zasilacz LED: 
zewnętrzny spełniający normy CE/CB
Oprawa nieściemnialna – standard
Ściemnianie fazowe – jako opcja
1-10V/Touch/DALI  na zamówienie
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Cylindry dedykowane serii E8
Model: C230

Downlight nastropowy

Downlight zwieszakowy
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seria Galaxy
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Podstawowe informacje:
 Seria Galaxy została zaprojektowana zmyślą o zapewnieniu 
 dobrych parametrów pracy przy minimalnych kosztach
 5 modeli z różnymi średnicami otworów montażowych: 
 90mm/125mm/150mm/175mm/205mm łatwo zastępuje oprawy 
 ze świetlówkami kompaktowymi czy lampami metalohalogenkowymi
 3 rodzaje odbłyśników dla różnych zastosowań
 niezawodna konstrukcja odprowadzająca ciepło przez radiator 
 z odlewnego ciśnieniowo aluminium
 wysokiej jakości chip COB i zasilacz LED
 3 lata gwarancji

Zastosowanie: 
 oświetlenie sklepowe, biurowe, hotelowe
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G4R
LED COB Citizen
10W (900Lm)
13W (1100Lm)
RADIATOR: odlew aluminiowy malowany 
proszkowo
OBUDOWA: aluminiowa, malowana proszkowo 
lub anodowana
ODBŁYŚNIK: czyste aluminium
DYFUZER: wysokiej klasy DEGUSA PMMA
Kolor LED: 3000K  4000K
Kolory: biały, czarny, szary
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G5R
LED COB Citizen
13W (1100Lm)
18W (1500Lm)
RADIATOR: odlew aluminiowy malowany 
proszkowo
OBUDOWA: aluminiowa, malowana proszkowo 
lub anodowana
ODBŁYŚNIK: czyste aluminium
DYFUZER: wysokiej klasy DEGUSA PMMA
Kolor LED: 3000K  4000K
Kolory: biały, czarny, szary
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G6R
LED COB Citizen
18W (1500Lm)
26W (2500Lm)
RADIATOR: odlew aluminiowy malowany 
proszkowo
OBUDOWA: aluminiowa, malowana proszkowo 
lub anodowana
ODBŁYŚNIK: czyste aluminium
DYFUZER: wysokiej klasy DEGUSA PMMA
Kolor LED: 3000K  4000K
Kolory: biały, czarny, szary
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G7R
LED COB Citizen
18W (1500Lm)
26W (2500Lm)
RADIATOR: odlew aluminiowy malowany 
proszkowo
OBUDOWA: aluminiowa, malowana proszkowo 
lub anodowana
ODBŁYŚNIK: czyste aluminium
DYFUZER: wysokiej klasy DEGUSA PMMA
Kolor LED: 3000K  4000K
Kolory: biały, czarny, szary
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G8R
LED COB Citizen
25W (2500Lm)
38W (3400Lm)
RADIATOR: odlew aluminiowy malowany 
proszkowo
OBUDOWA: aluminiowa, malowana proszkowo 
lub anodowana
ODBŁYŚNIK: czyste aluminium
DYFUZER: wysokiej klasy DEGUSA PMMA
Kolor LED: 3000K  4000K
Kolory: biały, czarny, szary

Bezpośredni zamiennik

Model Galaxy G8R - 2500lm

Rzeczywisty zamiennik downlightu 2*26W
Taki sam wygląd i rozmiary, więcej światła !
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TRUNK LED DOWNLIGHTseries
LED Downlight System

Podstawowe informacje:
Seria Trunk została zaprojektowana zmyślą o zapewnieniu 
dobrych parametrów pracy przy minimalnych kosztach
niezawodna konstrukcja odprowadzająca ciepło przez radiator 
z odlewnego ciśnieniowo aluminium
wysokiej jakości chip COB i zasilacz LED
3 lata gwarancji

Zastosowanie: 
oświetlenie sklepowe, biurowe, hotelowe
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T6
LED COB Citizen
26W (2300Lm)
38W (3200Lm)

RADIATOR: odlew aluminiowy malowany proszkowo
OBUDOWA: aluminiowa, malowana proszkowo lub 
anodowana
ODBŁYŚNIK: czyste aluminium
DYFUZER: wysokiej klasy DEGUSA PMMA
Kolor LED: 3000K  4000K

SPECYFIKACJA
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