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Nowaled ILL to polski producent przemysłowego oświetlenia LED oraz systemów sterowania 
oświetleniem w standardzie DALI. W naszym zakładzie produkcyjnym stosujemy system 
zarządzania ISO 9001:2015. Najwyższa jakość świadczonych przez nas usług dodatkowo 
potwierdzona jest uzyskanym certyfi katem TÜV Rheinland.

Zajmujemy się modernizacją już istniejących hal, gwarantując oszczędność energii, jak również 
oświetlaniem nowo powstających budynków. Proponujemy kompleksowe rozwiązania, od wizji 
lokalnej, przez audyt, całościowy projekt oświetlenia, aż do wykonania. 

Przy projektowaniu opraw kładziemy nacisk na najwyższą skuteczność, którą można uzyskać 
z komponentów i rozwiązań dostępnych na rynku. Nasze projekty oświetlenia wykazują 
najwyższą energooszczędność na rynku, a skuteczność naszych opraw sięga 188 lm/W.

Polski producent przemysłowego oświetlenia LED

NOWALED ILL



ONDA
Oprawa do oświetlenia stanowisk montażu, kontroli jakości, linii produkcyjnych. Wysokość montażu opraw 
nad stanowiskiem od 0,6 m do 1,0 m. Dla oświetlenia otwartej przestrzeni od 3 do 5 m. Oprawa wyróżnia się 
wyjątkowo równomiernym oświetleniem powierzchni roboczej.

MOLLE
Oprawa Low Bay do oświetlenia otwartej przestrzeni z wysokości 3-5 m. Dzięki przysłonie o wysokiej dyfuzji, 
światło jest równomiernie rozproszone po powierzchni całego plafonu, maksymalnie redukując olśnienie. 
Pełna gwarancja na oprawę 5 lat, z możliwością wydłużenia.

LUNA
Oprawa Low Bay do oświetlenia otwartej przestrzeni z wysokości 5-6 m. Oprawa ma rozbudowaną aluminiową 
powierzchnię dla skutecznego odprowadzenia ciepła. Gładka obudowa oprawy jest łatwa w konserwacji, dzięki 
czemu bardzo dobrze sprawdza się w pomieszczeniach o wysokim zapyleniu.

VENTO
Oprawa High Bay do oświetlenia otwartej przestrzeni i ścieżek komunikacyjnych. Występuje w czterech 
wariantach przeznaczonych do oświetlenia przestrzeni typu open space oraz czterech dedykowanych do 
ścieżek komunikacyjnych pomiędzy regałami wysokiego składowania. Każdy z wariantów został zaprojektowany 
w celu uzyskania maksymalnej efektywności energetycznej, równomierności oświetlenia i niskiego olśnienia.

AURORA
Oprawa High Bay przeznaczona dla środowiska agresywnego i przemysłu chemicznego. Aluminiowy, 
liniowy korpus oprawy został zabezpieczony przed korozją chemiczną za pomocą trzech warstw powłok 
epoksydowych, a innowacyjny kształt obudowy nie posiada żadnych zagłębień, w których mogłyby zbierać 
się skropliny szkodliwych oparów.

VENTO HT
Oprawa przeznaczona do oświetlenia stref o podwyższonej temperaturze otoczenia, z wysokości od 4 do 
12 m. W oprawie zastosowany został sekwencyjny driver (zasilacz) o podwyższonej temperaturze pracy i niskiej 
awaryjności. Oprawa stworzona z myślą o ciągłej pracy przy temperaturze +70°C.

LIRA
Oprawa do oświetlenia terenów przyzakładowych, parkingów, elewacji. Cztery warianty układów optycznych 
i dwa warianty mocy pozwalają na precyzyjne dopasowanie oprawy do oświetlenia odpowiedniej przestrzeni 
z odpowiedniej wysokości.

LIRA GEN. 3
Oprawa uliczna do oświetlenia dróg lokalnych, krajowych, ekspresowych i autostrad. Osiem bazowych 
fotometrii i trzy warianty mocy gwarantują skuteczne oświetlenie każdego rodzaju drogi i przestrzeni 
parkingowych. Oprawa charakteryzuje się wysoką skutecznością powyżej 170 lm/W i spełnia wymogi 
przetargów publicznych.

SOLE SQUARE
Oprawa typu High Bay do oświetlenia otwartej przestrzeni z wysokości od 10 do 20 m. Zastosowanie 
rastrowego odbłyśnika minimalizuje olśnienie i skutecznie skupia światło. Montaż zasilacza na zewnątrz 
zwiększa maksymalną temperaturę pracy oprawy do +60°C. Oprawa stworzona z myślą o obiektach 
z kategorii przemysłu ciężkiego.

Najwyższa efektywność, na którą Cię stać
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Seria opraw Onda stworzona została z myślą o oświetleniu stanowisk montażu i kontroli 
jakości. Optymalna wysokość montażu opraw nad stanowiskiem wynosi od 0,5 do 1,0 m. Układ 
optyczny pozwala na równomierne oświetlenie stanowisk roboczych powierzchni z wysoką 
równomiernością, bez prześwietleń pod samą oprawą. Dla oświetlenia otwartej przestrzeni 
z wysokości od 3 do 5 m dostępna wersja z matowym plafonem. Oprawa wyróżnia się wysoką 
skutecznością - ponad 160 lm/W i niskim olśnieniem.

Oprawa do oświetlenia stanowisk montażu, 
kontroli jakości, linii produkcyjnych

seria ONDA

realizacja Wirthwein Polska, Łódź



PARAMETRY ONDA-W ONDA-S ONDA 24V

Parametry świetlne

źródło światła
468 szt. 
Edison 
2835HE

165 szt.
Edison
2835HE

168 szt.
Edison
2835HE

rozsył światła sym. 110 asym. 120/70 asym.
skuteczność świetlna 158 lm/W 160 lm/W 163 lm/W
temperatura barwowa 4 000 K
współczynnik oddawania barw Ra > 80

Parametry elektryczne
napięcie wejściowe 198…264 V 198…264 V 22,5...46 V DC
częstotliwość 50/60 Hz 50/60 Hz -
współczynnik mocy 0,98 0,95 -
sprawność zasilacza 94% 93% 95%

sterowanie DALI / bez 
sterowania

bez 
sterowania

bez 
sterowania

zakres sterowania 1…100% - -

Parametry eksploatacyjne
zakres temperatury pracy -25…+40°C
stopień ochrony IP65
odporność na uderzenia IK08
żywotność TM-21-11 > 60 000 godz.
żywotność obliczeniowa 
L80B10 > 100 000 godz.

gwarancja 5 lat

Parametry konstrukcyjne
obudowa aluminiowa, anodowana
kolor szary

plafon poliwęglan 
matowy

poliwęglan 
transp.

poliwęglan 
transp.

odbłyśnik liniowy
mocowanie wspornik obrotowy, liny
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ONDA-W

Do oświetlenia otwartej 
przestrzeni. Dedykowana 
wysokość montażu 3-5 m.

Do oświetlenia stanowisk 
pracy. Dedykowana wysokość 

montażu 60-70 cm.

ONDA-S

PARAMETRY

FOTOMETRIE
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Onda-S Onda-W

MODEL MOC WYMIARY TEMP. PRACY WAGA

Oprawa stanowiskowa 24 V
Onda-30-S 24V 30 W 500 x 92 x 87 mm -25…+40°C 2,1 kg

Oprawa stanowiskowa 230 V
Onda-24-S 24 W

500 x 92 x 87 mm
-25 … +40°C 2,9 kg

Onda-34-S 34 W
Onda-25-S 25 W

1 000 x 92 x 87 mm
Onda-35-S 35 W

Oprawa do oświetlenia otwartej przestrzeni
Onda-34-W 34 W 500 x 92 x 70 mm

-25 … +40°C
2,1 kg

Onda-55-W 55 W 1 000 x 92 x 70 mm 2,9 kg
Onda-80-W 80 W 1 500 x 92 x 70 mm 3,6 kg

5

MODELE

RYSUNKI TECHNICZNE



Obudowa
Obudowa oprawy jest wykonana w konstrukcji monobloku 
z anodowanego aluminium. W wersji Onda-S zastosowany 
został plafon z transparentnego poliwęglanu, natomiast 
w serii Onda-W zastosowano matowy plafon z transpa-
rentnością na poziomie 85%. Całości dopełniają osłonki 
ze stali cynkowanej zamontowane przy pomocy stalowych 
wkrętów cynkowanych, które są uszczelnione podkładkami 
z poliamidu. Uszczelnienie plafonu i osłonek jest silikonowe. 
Umieszczony standardowo z boku oprawy wypust kablowy 
w wersji 3x0,75 lub 5x0,75 wykonany jest z PCV. Dławnica 
kablowa wykonana została z poliamidu, a jej uszczelnienie 
jest silikonowe.

LED Edison 2835HE (2D)
W tych oprawach standardowo zastosowano diody LED producenta Edison Opto (Taiwan) serii 2835 0,5W HE (2D). Nowa gene-
racja diod LED jest 2-chipowa i posiada skuteczność ponad 200 lm/W (min. 36lm@65mA lub 80lm@150mA). W testach LM-80 

po 10 000 godzin wykazano spadek 2,6% przy prądzie 150 mA 
i temperaturze +80°C. Żywotność L70 (10k) na podstawie prognozy 
TM-21-11 wynosi >60 000 godzin, a obliczeniowa żywotność ponad 
100 000 godzin. Fotobiologiczne badanie zakwalifi kowało diodę 
LED do Risk Group 1 (jest dopuszczona do stosowania w opra-
wach bez ograniczeń). Temperatura barwowa 4 000 K, odchylenie 
kolorów – trzecia elipsa MacAdama (słabo zauważalne odchyle-
nie). Współczynnik oddawania barw Ra>80. W oprawie diody LED 
zasilane są prądem od 50 do 65 mA, podczas gdy ich maksymalny 
prąd wynosi 300 mA. Niskie obciążenie diod znacznie spowalnia 
ich degradację i podnosi skuteczność oprawy, dlatego gwarancja 
na układy LED wynosi 5 lat (strumień świetlny nie spadnie poniżej 
80% początkowej wartości).

Układ optyczny
W tej serii zastosowano trzy układy optyczne. Onda-W to połączenie odbłyśników zbierających światło i matowego plafonu. 
Takie rozwiązanie pozwala minimalizować straty światła wewnątrz oprawy i uzyskać szeroki kąt rozsyłu z wysoką skutecznością. 
W wersji Onda-S diody LED skoncentrowane są na krawędzi oprawy, a łamany odbłyśnik zbiera światło po bokach oprawy. Razem 
daje to wynik wysokiej równomierności oświetlenia stanowiska, bez prześwietlenia pod samą oprawą z wysokości do 70 cm.

Zasilacz Helvar
W oprawach z serii Onda zastosowany został zasilacz marki 
Helvar, charakteryzujący się bardzo wysoką sprawnością jak dla 
zasilaczy małej mocy (ok. 94%) i niskim poziomem pulsacji napię-
cia na wyjściu (<2%). Maksymalna temperatura pracy zasilacza 
wynosi do +50°C, stąd bezpiecznym poziomem termicznym pracy 
oprawy jest temperatura otoczenia do +40°C. Żywotność zasila-
cza wynosi ponad 100 000 godzin przy temperaturze otoczenia 
oprawy +30°C. Zasilacz jest objęty 5 letnią gwarancją producenta.
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OPIS KOMPONENTÓW

realizacja ATEX, Godzikowice



seria MOLLE
Oprawa Low Bay do oświetlenia
otwartej przestrzeni z wysokości 3-5 m

Seria Molle została stworzona z myślą o oświetleniu otwartych przestrzeni z wysokości 
od 3 do 5 m. Układ optyczny wyróżnia się równomiernym rozproszeniem światła na całej 
powierzchni plafonu, minimalizując tym samym olśnienie, które odgrywa istotną rolę przy 
niskim zawieszeniu opraw. Obudowa oprawy została wykonana z anodowanego aluminium, 
a sam plafon z poliwęglanu odpornego na środowisko mgły olejowej. Dzięki gładkiej obudowie 
wykonanej w konstrukcji monobloku, oprawa jest łatwa w czyszczeniu, dzięki czemu nadaje 
się do zastosowania w pomieszczeniach zapylonych. 

realizacja SAINT-GOBAIN, Dąbrowa Górnicza



PARAMETRY MOLLE-50 MOLLE-75

Parametry świetlne

źródło światła 336 szt. Edison 
2 835 HE

476 szt. Edison 
2 835 HE

rozsył światła sym. 120
skuteczność świetlna 144 lm/W
temperatura barwowa 4 000 K
współczynnik oddawania barw Ra > 80

Parametry elektryczne
napięcie wejściowe 198…264 V
częstotliwość 50/60 Hz
współczynnik mocy 0,98
sprawność zasilacza 93%
sterowanie DALI / bez sterowania
zakres sterowania 1…100%

Parametry eksploatacyjne
zakres temperatury pracy -25…+40°C
stopień ochrony IP65
odporność na uderzenia IK08
żywotność TM-21-11 > 60 000 godz.
żywotność obliczeniowa 
L80B10 > 100 000 godz.

gwarancja 5 lat, z możliwością wydłużenia

Parametry konstrukcyjne
obudowa aluminiowa, anodowana
kolor szary
plafon poliwęglan matowy
odbłyśnik liniowy
mocowanie wspornik obrotowy, liny

MODEL MOC WYMIARY TEMP. PRACY WAGA

Molle-50 50 W 1 002 x 72 x 59 mm -25…+40°C 1,9 kg
Molle-75 75 W 1 502 x 72 x 59 mm -25…+40°C 2,6 kg
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PARAMETRY

MODELE

realizacja PIAN-POL, Chrzanów
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403na wspornikach

964 / 1464

65

na linach
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Do oświetlenia 
otwartej przestrzeni. 

Dedykowana wysokość 
montażu 3-5 m.

MOLLE-W

FOTOMETRIE

RYSUNKI TECHNICZNE



Obudowa
Obudowa oprawy jest wykonana w konstrukcji monobloku 
z anodowanego aluminium. Zastosowany został plafon z poli-
węglanu matowego z transparentnością na poziomie 80%. 
Całości dopełniają osłonki ze stali cynkowanej zamontowane 
przy pomocy stalowych wkrętów cynkowanych, które są 
uszczelnione podkładkami z poliamidu. 

Uszczelnienie plafonu i osłonek jest silikonowe. Zastosowano 
umieszczony u góry oprawy wypust kablowy 5x0,75 Helutherm 
120. Dławnica kablowa wykonana została z poliamidu, a jej 
uszczelnienie jest silikonowe.

LED Edison 2835HE (2D)
W tych oprawach standardowo zastosowano diody LED producenta 
Edison Opto (Taiwan) serii 2835 0,5W HE (2D). Nowa generacja 
diod LED jest 2-chipowa i posiada skuteczność ponad 200 lm/W 
(min. 36lm@65mA lub 80lm@150mA). W testach LM-80 po 10 000 
godzin wykazano spadek 2,6% przy prądzie 150 mA i temperatu-
rze +80°C. Żywotność L70 (10k) na podstawie prognozy TM-21-11 
wynosi >60 000 godzin, a obliczeniowa żywotność ponad 100 000 
godzin. Fotobiologiczne badanie zakwalifi kowało diodę LED do Risk 
Group 1 (jest dopuszczona do stosowania w oprawach bez ograni-
czeń). Temperatura barwowa 4 000 K, odchylenie kolorów – trzecia 
elipsa MacAdama (słabo zauważalne odchylenie). Współczynnik 
oddawania barw Ra>80. W oprawie diody LED zasilane są prądem 

od 50 do 65 mA, podczas gdy ich maksymalny prąd wynosi 300 mA. Niskie obciążenie diod znacznie spowalnia ich degradację 
i podnosi skuteczność oprawy, dlatego gwarancja na układy LED wynosi 5 lat, z możliwością wydłużenia (strumień świetlny nie 
spadnie poniżej 80% początkowej wartości).

Zasilacz Tridonic
W oprawie z serii Molle została zastosowana przemysłowa wersja tunelowego 
zasilacza serii LCA producenta Tridonic (Austria) o mocy 50 i 75 W, sprawność 
na poziomie 93%. Zasilacz jest sterowany w standardzie DALI oraz dodat-
kowo może być zaprogramowany w trybie Corridor-function albo Touch 
DIM. Żywotność zasilacza wynosi ponad 100 000 godzin przy temperaturze 
otoczenia oprawy +30°C. Zasilacz objęty gwarancją producenta 5 lat.
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OPIS KOMPONENTÓW

realizacja PIAN-POL, Chrzanów



Oprawa Luna została zaprojektowana dla oświetlenia otwartej przestrzeni z wysokości 
5-6 m. Dzięki rozbudowanej powierzchni obudowy oprawa skutecznie odprowadza ciepło. 
Oprawa jest połączeniem dużej mocy z umiarkowanym olśnieniem za sprawą matowej 
przysłony. Obudowa oprawy typu monoblok została wykonana w całości z anodowanego 
aluminium, a dzięki gładkiej konstrukcji jest łatwa w czyszczeniu i bardzo dobrze nadaje się 
do zakurzonych pomieszczeń. Standardowo oprawa Luna przystosowana jest do sterowania 
w systemie DALI. 

seria LUNA
Oprawa Low Bay do oświetlenia
otwartej przestrzeni z wysokości 5-6 m

realizacja MET-GAL, Dobczyce



PARAMETRY LUNA

Parametry świetlne
źródło światła 702 szt. Edison 2835HE
rozsył światła sym. 120
skuteczność świetlna 154 lm/W
temperatura barwowa 4 000 / 5 000 K
współczynnik oddawania barw Ra > 80

Parametry elektryczne
napięcie wejściowe 198…264 V
częstotliwość 50/60 Hz
współczynnik mocy 0,9
sprawność zasilacza 95%
sterowanie DALI
zakres sterowania 1…100%

Parametry eksploatacyjne
zakres temperatury pracy -25…+45°C
stopień ochrony IP65
odporność na uderzenia IK08
żywotność TM-21-11 > 60 000 godz.
żywotność obliczeniowa L80B10 > 100 000 godz.
gwarancja 5 lat, z możliwością wydłużenia

Parametry konstrukcyjne
obudowa aluminiowa, anodowana
kolor szary
plafon poliwęglan matowy
odbłyśnik -
mocowanie wspornik, wspornik obrotowy, liny

MODEL MOC STRUMIEŃ TEMP. PRACY WAGA

Luna-140 140 W 21 600 lm -25…+45°C 3,0 kg
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PARAMETRY

MODELE

realizacja HUSQVARNA, Mielec
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69

453na wspornikach

max 1463

73

na linach
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Do oświetlenia 
otwartej przestrzeni. 

Dedykowana wysokość 
montażu 5-6 m.

LUNA-W

FOTOMETRIE

RYSUNKI TECHNICZNE



Obudowa
Obudowa oprawy jest wykonana w konstrukcji monobloku 
z anodowanego aluminium. Zastosowany został plafon z poli-
węglanu matowego z transparentnością na poziomie 80%. 
Całości dopełniają osłonki ze stali cynkowanej zamontowane 
przy pomocy stalowych wkrętów cynkowanych, które są 
uszczelnione podkładkami z poliamidu. 

Uszczelnienie plafonu i osłonek jest silikonowe. Zastosowano 
umieszczony u góry oprawy wypust kablowy 5x0,75 Helutherm 
120. Dławnica kablowa wykonana została z poliamidu, a jej 
uszczelnienie jest silikonowe.

LED Edison 2835HE (2D)
W tych oprawach standardowo zastosowano diody LED producenta 
Edison Opto (Taiwan) serii 2835 0,5W HE (2D). Nowa generacja 
diod LED jest 2-chipowa i posiada skuteczność ponad 200 lm/W 
(min. 36lm@65mA lub 80lm@150mA). W testach LM-80 po 10 000 
godzin wykazano spadek 2,6% przy prądzie 150 mA i temperatu-
rze +80°C. Żywotność L70 (10k) na podstawie prognozy TM-21-11 
wynosi >60 000 godzin, a obliczeniowa żywotność ponad 100 000 
godzin. Fotobiologiczne badanie zakwalifi kowało diodę LED do Risk 
Group 1 (jest dopuszczona do stosowania w oprawach bez ograni-
czeń). Temperatura barwowa 4 000 K, odchylenie kolorów – trzecia 
elipsa MacAdama (słabo zauważalne odchylenie). Współczynnik 
oddawania barw Ra>80. W oprawie diody LED zasilane są prądem 

od 50 do 65 mA, podczas gdy ich maksymalny prąd wynosi 300 mA. Niskie obciążenie diod znacznie spowalnia ich degradację 
i podnosi skuteczność oprawy, dlatego gwarancja na układy LED wynosi 5 lat, z możliwością wydłużenia (strumień świetlny nie 
spadnie poniżej 80% początkowej wartości).

Zasilacz Philips Xitanium
W oprawie z serii Luna została zastosowana przemysłowa wersja 
tunelowego zasilacza serii Xitanium, producenta Philips o mocy 
150 W z bardzo rozbudowanymi funkcjami eksploatacyjnymi. 
Wysoka sprawność powyżej 95% minimalizuje straty oprawy 
i znacząco redukuje nagrzewanie się komponentów zasilacza. 
Maksymalna temperatura otoczenia zasilacza (Ta) do +60°C 
pozwala podnieść temperaturę pracy oprawy do +45°C. Inteligentna 
kontrola temperatury zasilacza w przypadku wystąpienia 
ryzyka przegrzania, łagodnie obniża moc oprawy do momentu 
ustabilizowania maksymalnej temperatury. Zasilacz jest sterowany 
w standardzie DALI oraz dodatkowo może być zaprogramowany 
w trybie Corridor-function albo Touch DIM. Żywotność zasilacza 
wynosi ponad 100 000 godzin przy temperaturze otoczenia oprawy 
+35°C. Zasilacz jest objęty 6 letnią gwarancją producenta.

14

OPIS KOMPONENTÓW

realizacja HUSQVARNA, Mielec



Seria Vento została zaprojektowana jako inteligentna oprawa High Bay o bardzo wysokiej 
skuteczności do 188 lm/W. Aluminiowa i anodowana obudowa z gładką powierzchnią 
skutecznie odprowadza ciepło oraz jest bardzo łatwa w konserwacji. Seria Vento występuje 
w dwóch wariantach konstrukcyjnych - odbłyśnikiem liniowym i rastrowym. Obydwa układy 
rastrowe zostały dopasowane do równomiernego oświetlenia powierzchni z wysokości od 
6 do 12 m. Podstawową zaletą rastrowego odbłyśnika jest bardzo niskie olśnienie. Seria 
Vento występuje także w wariancie z układem optycznym przeznaczonym do skutecznego 
oświetlenia ścieżek komunikacyjnych o szerokości od 2 do 4 m z wysokości od 5 do 15 m. 

seria VENTO
Oprawa High Bay do oświetlenia otwartej 
przestrzeni i ścieżek komunikacyjnych

realizacja ZNTK, Mińsk Mazowiecki



PARAMETRY VENTO VENTO-R VENTO R-HL

Parametry świetlne

źródło światła
900 szt. 
Edison 
2835HE

912 szt. 
Edison 
2835HE

864 szt. 
Samsung 
LM301B

rozsył światła asym. 65/120, 
100/120 sym. 65, 100 sym. 65, 100

skuteczność świetlna 172 lm/W 172 lm/W 188 lm/W
temperatura barwowa 4 000 K
współczynnik oddawania barw Ra > 80

Parametry elektryczne
napięcie wejściowe 198…264 V
częstotliwość 50/60 Hz
współczynnik mocy 0,98
sprawność zasilacza 96%
sterowanie DALI 
zakres sterowania 1…100%

Parametry eksploatacyjne
zakres temperatury pracy -25…+50°C -25…+65°C -25…+65°C
stopień ochrony IP65
odporność na uderzenia IK08
żywotność TM-21-11 > 60 000 godz.
żywotność obliczeniowa 
L80B10 > 100 000 godz.

gwarancja 5 lat, z możliwością wydłużenia

Parametry konstrukcyjne
obudowa aluminiowa, anodowana
kolor szary
plafon poliwęglan transparentny
odbłyśnik liniowy rastrowy rastrowy
mocowanie wspornik, wspornik obrotowy, liny
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PARAMETRY

realizacja DEVELEY, Warszawa



MODEL ZASILACZ MOC SKUTECZNOŚĆ TEMP. PRACY WAGA

Oprawy z odbłyśnikiem liniowym
Vento-130-S

wbudowany
130 W

172 lm/W
-25…+50°C

3,0 kg
Vento-130-N
Vento-150-S

150 W -25…+45°C
Vento-150-N

Oprawy z odbłyśnikiem rastrowym
Vento R-150-S

wbudowany 150 W
172 lm/W

-25…+45°C 3,0 kg
Vento R-150-N
Vento R-150-S HL

188 lm/W
Vento R-150-N HL

Oprawy z odbłyśnikiem rastrowym, zasilaczem na zewnątrz
Vento R-155-S

na zewnątrz 155 W
172 lm/W

-25…+65°C 3,2 kg
Vento R-155-N
Vento R-155-S HL

188 lm/W
Vento R-155-N HL

Oprawy do oświetlenia ścieżek komunikacyjnych
Vento-100-C1

wbudowany

100 W

172 lm/W

-25…+50°C

3,2 kg

Vento-100-C2
Vento-150-C1

150 W -25…+45°C
Vento-150-C2
Vento-150-CC1
Vento-150-CC2
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MODELE

realizacja WIŚNIOWSKI, Nowy Sącz
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Do oświetlenia 
otwartej przestrzeni. 
Rastrowy odbłyśnik. 

Dedykowana wysokość 
montażu 9-12 m.

VENTO R-N

Do oświetlenia 
ścieżek komunikacyjnych 

o szerokości 2-2,5 m. 
Wysokość montażu 7-9 m.

VENTO-CC1

Do oświetlenia 
ścieżek komunikacyjnych 

o szerokości 2-2,5 m. 
Wysokość montażu 10-15 m.

VENTO-CC2

Do oświetlenia 
otwartej przestrzeni. 

Dedykowana wysokość 
montażu 9-12 m.

Do oświetlenia otwartej 
przestrzeni. 

Rastrowy odbłyśnik. 
Dedykowana wysokość 

montażu 6-9 m.

Do oświetlenia 
otwartej przestrzeni. 

Dedykowana wysokość 
montażu 6-9 m.

VENTO-S VENTO R-SVENTO-N

Do oświetlenia 
ścieżek komunikacyjnych 

o szerokości 3-3,5m. 
Wysokość montażu 6-7 m.

Do oświetlenia 
ścieżek komunikacyjnych 

o szerokości 3-3,5 m. 
Wysokość montażu 7-12 m.

VENTO-C2VENTO-C1

FOTOMETRIE

realizacja Wirthwein Polska, Łódź



max 1535

1503

455

12
9

13
9 15
0

909090
8191 10

2
Vento-S/N

Vento R-S/N
Vento-CC1/CC2Vento-C1/C2

max 1539170°

14
2

15
4

16
3

Vento-S/N
Vento R-S/N

Vento-CC1/CC2Vento-C1/C2

max 1465

Vento-S/N
Vento R-S/N

Vento-CC1/CC2Vento-C1/C2
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RYSUNKI TECHNICZNE

realizacja POLIGAL POLSKA, Skarbimierz



Obudowa
Obudowa oprawy jest wykonana w konstrukcji monobloku 
z anodowanego aluminium. Zastosowany został plafon 
z poliwęglanu transparentnego. Całości dopełniają osłonki 
ze stali cynkowanej zamontowane przy pomocy stalowych 
wkrętów cynkowanych, które są uszczelnione podkładkami 
z poliamidu. Uszczelnienie plafonu i osłonek jest silikonowe. 
Zastosowano umieszczony u góry oprawy wypust kablowy 
5x0,75 Helutherm 120. Dławnica kablowa wykonana została 
z poliamidu, a jej uszczelnienie jest silikonowe.

LED Edison 2835HE (2D)
W tych oprawach standardowo zastosowano diody LED producenta Edison 
Opto (Taiwan) serii 2835 0,5W HE (2D). Nowa generacja diod LED jest 2-chipowa 
i posiada skuteczność ponad 200 lm/W (min. 36lm@65mA lub 80lm@150mA). 
W testach LM-80 po 10 000 godzin wykazano spadek 2,6% przy prądzie 
150 mA i temperaturze +80°C. Żywotność L70 (10k) na podstawie prognozy 
TM-21-11 wynosi >60 000 godzin, a obliczeniowa żywotność ponad 100 000 
godzin. Fotobiologiczne badanie zakwalifi kowało diodę LED do Risk Group 1 
(jest dopuszczona do stosowania w oprawach bez ograniczeń). Temperatura 
barwowa 4 000 K, odchylenie kolorów – trzecia elipsa MacAdama (słabo zauwa-
żalne odchylenie). Współczynnik oddawania barw Ra>80. W oprawie diody LED 
zasilane są prądem od 50 do 65 mA, podczas gdy ich maksymalny prąd wynosi 

300 mA. Niskie obciążenie diod znacznie spowalnia ich degradację i podnosi skuteczność oprawy, dlatego gwarancja na układy 
LED wynosi 5 lat, z możliwością wydłużenia (strumień świetlny nie spadnie poniżej 80% początkowej wartości).

LED Samsung LM301B
W oprawach o wyższej skuteczności zastosowano diody LED Samsung serii 
LM301B. Jest to legendarna seria, która pozwala uzyskać ponad 220 lm/W i jest 
liderem na rynku w dziedzinie skuteczności. W testach LM-80 po 12 000 godzin 
wykazano spadek 1,6% przy prądzie 65 mA i temperaturze +55°C. Fotobiolo-
giczne badanie zakwalifi kowało diodę LED do Risk Group 1 (jest dopuszczona 
do stosowania w oprawach bez ograniczeń). Żywotność L70 (12k) na podstawie 
prognozy TM-21-11 wynosi >72 000 godzin. W oprawie diody LED są zasilane 
prądem 65 mA. Niskie obciążenie znacznie spowalnia degradację i podnosi sku-
teczność oprawy, dlatego gwarancja na układy LED wynosi 5 lat, z możliwością 
wydłużenia (strumień świetlny nie spadnie poniżej 80% początkowej wartości).

Układ optyczny
Układ optyczny serii Vento został zaprojektowany jako wyjątkowo skuteczny, z minimalnymi stratami przy skupieniu światła. 
W oprawie zastosowano odbłyśnik Miro-Silver z powłoką z czystego srebra ze stopniem odbicia ponad 98%. Osiem wariantów 
odbłyśników pozwala dostosować oprawę do oświetlenia hal lub ścieżek komunikacyjnych z wysokości od 5 do 18 m. Przy 
projektowaniu układów optycznych do oświetlenia ścieżek komunikacyjnych skupiono się na równomiernym oświetleniu półek 
regałów bez przerw pomiędzy oprawami i wystarczającym oświetleniem górnych półek na całej długości regałów.

Zasilacz Tridonic
W serii opraw Vento została zastosowana przemysłowa wersja tunelowego 
zasilacza serii LCI producenta Tridonic (Austria) o mocy 150 W. Najwyższa 
sprawność powyżej 96% minimalizuje straty oprawy i znacząco redukuje 
nagrzewanie się komponentów zasilacza. Maksymalna temperatura otoczenia 
zasilacza (Ta) do +70°C pozawala w pełni bezpiecznie podnieść temperaturę 
pracy oprawy powyżej +50°C z wbudowanym zasilaczem i do +65°C z zasila-
czem na zewnątrz. Zasilacz jest sterowany w najnowszym standardzie DALI2 
oraz dodatkowo może być zaprogramowany w trybie Corridor-function albo 
Touch DIM. Żywotność zasilacza wynosi ponad 100 000 godzin przy tempera-
turze otoczenia oprawy +40°C (dla zasilaczy wbudowanych). Zasilacz objęty 
gwarancją producenta 8 lat.
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Oprawa Sole Square została stworzona z myślą o oświetleniu hal produkcyjnych z wysokości 
od 10 do 18 m. Uzyskanie najwyższej równomierności i efektywności energetycznej w pełnym 
zakresie wysokości montażu jest możliwe dzięki zastosowaniu jednego z trzech wariantów 
układów optycznych. W oprawie zastosowano od 1 000 do 1 260 sztuk LED uzyskując 
168 lm/W, a z oprawy ponad 47 000 lm. Seria Sole Square w odmianie High Lumen (HL) 
emituje do 176 lm/W, a efektywność energetyczna sięga 2,5 W/m2 przy oświetleniu hali 
z wysokości 18 m. Mocną stroną oprawy jest przemysłowy zasilacz Inventronics z wyjątkowo 
niską awaryjnością, temperaturą pracy do 60°C i żywotnością ponad 120 000 godzin.

seria SOLE SQUARE

Oprawa High Bay do oświetlenia otwartej 
przestrzeni z wysokości od 10 do 20 m

realizacja ZAMET, Piotrków Trybunalski



MODEL MOC STRUMIEŃ TEMP. PRACY WAGA

Sole Square-200-S
200 W 168 lm/W

-25…+60°C

5,9 kg
Sole Square-200-N 5,9 kg
Sole Square-200-S HL

200 W 176 lm/W
5,9 kg

Sole Square-200-N HL 5,9 kg
Sole Square-240-S

240 W 158 lm/W
6,0 kg

Sole Square-240-N 6,0 kg
Sole Square-290-C 290 W 158 lm/W 7,2 kg

PARAMETRY SOLE-200 SOLE-240 SOLE-290

Parametry świetlne

źródło światła
1008 szt. 
Edison 
2835HE

1152 szt. 
Edison 
2835HE

1260 szt. 
Edison 
2835HE

rozsył światła sym. 64, 86 sym. 64, 86 sym. 48
skuteczność świetlna 168 lm/W 158 lm/W 158 lm/W
temperatura barwowa 4 000 K
współczynnik oddawania barw Ra > 80

Parametry elektryczne
napięcie wejściowe 90…305 V
częstotliwość 50/60 Hz
współczynnik mocy 0,96
sprawność zasilacza 93% 92% 93%
sterowanie DALI 
zakres sterowania 10…100%

Parametry eksploatacyjne
zakres temperatury pracy -25…+60°C
stopień ochrony IP65
odporność na uderzenia IK08
żywotność TM-21-11 > 60 000 godz.
żywotność obliczeniowa 
L80B10 > 100 000 godz.

gwarancja 5 lat, z możliwością wydłużenia

Parametry konstrukcyjne
obudowa aluminiowa, anodowana
kolor szary

plafon poliwęglan 
transparentny

poliwęglan 
transparentny

szkło 
hartowane

odbłyśnik rastrowy
mocowanie wspornik, wspornik obrotowy, liny
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MODELE



max 1619

1584

12
7

115

10
6

67

582na wspornikach

max 1547

73

na linach

max 1622

12
7

na wspornikach
obrotowych
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SOLE SQUARE-S

Do oświetlenia otwartej 
przestrzeni. Rastrowy 

odbłyśnik. Dedykowana 
wysokość montażu 10-12 m.

Do oświetlenia otwartej 
przestrzeni. Rastrowy 

odbłyśnik. Dedykowana 
wysokość montażu 12-15 m.

SOLE SQUARE-N

Do oświetlenia otwartej 
przestrzeni. Rastrowy 

odbłyśnik. Dedykowana 
wysokość montażu 16-20 m.

SOLE SQUARE-C

FOTOMETRIE

RYSUNKI TECHNICZNE



Obudowa
Obudowa oprawy jest żebrowana, wykonana w konstrukcji 
monobloku z anodowanego aluminium. W wersji S i N 
zastosowany został plafon z poliwęglanu transparentnego, 
a w wersji C ze szkła hartowanego bezbarwnego. Całości 
dopełniają osłonki ze stali cynkowanej zamontowane 
przy pomocy stalowych wkrętów cynkowanych, które są 
uszczelnione podkładkami z poliamidu. Uszczelnienie 
plafonu i osłonek jest silikonowe. Złączka zaworowa do 
podłączenia zasilacza umieszczona jest u góry oprawy. 
Uziemienie obudowy oprawy z obudową zasilacza 
wykonane jest za pomocą podkładek ząbkowanych ze 
stali nierdzewnej. Dławnica kablowa wykonana została 
z poliamidu, a jej uszczelnienie jest silikonowe.

LED Edison 2835HE (2D)
W tych oprawach standardowo zastosowano diody LED producenta Edi-
son Opto (Taiwan) serii 2835 0,5W HE (2D). Nowa generacja diod LED jest 
2-chipowa i posiada skuteczność ponad 200 lm/W (min. 36lm@65mA 
lub 80lm@150mA). W testach LM-80 po 10 000 godzin wykazano spadek 
2,6% przy prądzie 150 mA i temperaturze +80°C. Żywotność L70 (10k) na 
podstawie prognozy TM-21-11 wynosi >60 000 godzin, a obliczeniowa 
żywotność ponad 100 000 godzin. Fotobiologiczne badanie zakwalifi -
kowało diodę LED do Risk Group 1 (jest dopuszczona do stosowania 
w oprawach bez ograniczeń). Temperatura barwowa 4 000 K, odchyle-
nie kolorów – trzecia elipsa MacAdama (słabo zauważalne odchylenie). 

Współczynnik oddawania barw Ra>80. W oprawie diody LED zasilane są prądem od 50 do 65 mA, podczas gdy ich maksymalny 
prąd wynosi 300 mA. Niskie obciążenie diod znacznie spowalnia ich degradację i podnosi skuteczność oprawy, dlatego gwa-
rancja na układy LED wynosi 5 lat, z możliwością wydłużenia (strumień świetlny nie spadnie poniżej 80% początkowej wartości).

LED Samsung LM301B
W oprawach o wyższej skuteczności zastosowano diody LED Samsung serii LM301B. Jest to legendarna seria, która pozwala 
uzyskać ponad 220 lm/W i jest liderem na rynku w dziedzinie skuteczności. W testach LM-80 po 12 000 godzin wykazano 
spadek 1,6% przy prądzie 65 mA i temperaturze +55°C. Fotobiologiczne badanie zakwalifi kowało diodę LED do Risk Group 1 
(jest dopuszczona do stosowania w oprawach bez ograniczeń). Żywotność L70 (12k) na podstawie prognozy TM-21-11 wynosi 
>72 000 godzin. W oprawie diody LED są zasilane prądem 65 mA. Niskie obciążenie znacznie spowalnia degradację i podnosi 
skuteczność oprawy, dlatego gwarancja na układy LED wynosi 5 lat, z możliwością wydłużenia (strumień świetlny nie spadnie 
poniżej 80% początkowej wartości).

Układ optyczny
Układ optyczny oprawy Sole Square miał być dostosowany do dużej ilości diod LED (ponad 1200 szt.), przy czym miał skupiać 
światło z wysokości do 18 m. Jedynym możliwym rozwiązaniem był rastrowy odbłyśnik - zastosowano trzy rodzaje, każdy dosto-
sowany do odpowiedniej wysokości (10-12 m - wersja S, 13-15 m - wersja N, 16-18 m wersja C). Mały zakres wysokości każdego 
z układów pozwala z maksymalną równomiernością i bez prześwietleń oświetlać przestrzenie, nie ekspediując światła na ściany.

Zasilacz Inventronics
W oprawach z serii Sole Square zastosowany został przemysłowy zasilacz stworzony z myślą o ciężkich warunkach pracy. Sze-
roki zakres napięć zasilania od 90 do 305 V oraz odporność na przepięcia 6 kV pozwalają na bezawaryjną pracę w zakładach 
o dużym obciążeniu parku maszynowego, linii produkcyjnych, skokami napięcia w sieci oraz suwnic. Zasilacz charakteryzuje się 
bardzo skutecznym odprowadzeniem ciepła z komponentów 
za sprawą całkowitego zalania żywicą. Maksymalna tempe-
ratura pracy zasilacza to +65°C, a realna żywotność wynosi 
ponad 100 000 godzin przy temperaturze otoczenia +50°C. 
W celu ułatwienia prac montażowych i serwisowych podłą-
czenie zasilacza do oprawy, zasilania i Linii DALI odbywa się 
poprzez bezpieczne złącza szybkiego montażu. Dzięki temu 
wymiana zasilacza jest prosta, szybka i nie wymaga wyko-
rzystania żadnych dodatkowych narzędzi. Zasilacz posiada 
komplet certyfi katów takich jak TUV, ENEC, CE. Zasilacz jest 
objęty 7 letnią gwarancją producenta.
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Seria Aurora została stworzona do oświetlenia zakładów produkcyjnych ze środowiskiem 
agresywnym. Obudowa aluminiowa oprawy jest malowana przy użyciu farby precyzyjnie 
dobieranej z odpowiednią odpornością na warunki eksploatacji. Wszystkie ścianki obudowy 
oprawy są gładkie, dzięki czemu nie gromadzą kurzu i są łatwe w konserwacji. Zastosowane 
w serii Aurora soczewki i uszczelki są wykonane z silikonu, natomiast pozostałe części ze stali 
nierdzewnej. Oprawa przeznaczona jest do montażu na wysokości od 5 do 18 m.

seria AURORA
Oprawa High Bay dla środowiska 
agresywnego i przemysłu chemicznego



PARAMETRY

PARAMETRY AURORA

Parametry świetlne
źródło światła 5 szt. VERO18
rozsył światła sym. 40/80/110
skuteczność świetlna 143 lm/W
temperatura barwowa 4 000 / 5 000 K
współczynnik oddawania barw Ra > 80

Parametry elektryczne
napięcie wejściowe 198…264 V
częstotliwość 50/60 Hz
współczynnik mocy 0,98
sprawność zasilacza 95%
sterowanie DALI 
zakres sterowania 1…100%

Parametry eksploatacyjne
zakres temperatury pracy -35…+50°C
stopień ochrony IP66
odporność na uderzenia IK08
żywotność TM-21-11 > 60 000 godz.
gwarancja 5 lat

Parametry konstrukcyjne
obudowa aluminiowa, anodowana
kolor szary
optyka silikon
mocowanie wspornik, liny

MODEL MOC STRUMIEŃ TEMP. PRACY WAGA

Aurora-150-S
150 W

20 700 lm
-35…+50°C 6,7 kgAurora-150-N 21 400 lm

Aurora-150-C 19 800 lm

26

MODELE

realizacja Wirthwein Polska, Łódź



max 1497

1500

179

106

na linach

max 1546

189

na wspornikach
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FOTOMETRIE

RYSUNKI TECHNICZNE

Do oświetlenia 
otwartej przestrzeni. 

Dedykowana wysokość 
montażu 5-7 m.

Do oświetlenia 
otwartej przestrzeni. 

Dedykowana wysokość 
montażu 8-12 m.

Do oświetlenia 
otwartej przestrzeni. 

Dedykowana wysokość 
montażu 13-18 m.

AURORA-S AURORA-N AURORA-C



Obudowa
Obudowa oprawy Aurora jest wykonana w konstrukcji mono-
bloku z aluminium. Jest on pokryty warstwą podkładu epo-
ksydowego, na który proszkowo nanoszone są dwie war-
stwy farby. Farba jest dobierana w zależności od warunków 
otoczenia. Całości dopełniają osłonki ze stali nierdzewnej 
zamontowane przy pomocy wkrętów nierdzewnych, które 
są uszczelnione podkładkami z poliamidu. Oprawa została 
wyposażona w soczewki silikonowe. Zastosowano wypust 
kablowy silikonowy 5x0,75 umieszczony z boku oprawy. 
Dławnica kablowa wykonana została ze stali nierdzewnej, a jej 
uszczelnienie jest silikonowe.

Układ optyczny
Ze względu na agresywne warunki otoczenia, w których montowana 
będzie oprawa Aurora, soczewki zostały wykonane z silikonu. Materiał 
ten charakteryzuje się wysoką transparentnością i odpornością 
chemiczną. W oprawie Aurora zastosowano trzy warianty soczewek 
dopasowanych do odpowiedniej wysokości. 
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realizacja POLIGAL POLSKA, Skarbimierz



Seria Vento HT została zaprojektowana z myślą o strefach o podwyższonej temperaturze 
otoczenia dochodzącej do +70°C. Konstrukcja oprawy przewiduje ciągłą pracę opraw 
w zakładach hutniczych, zamontowanych nad piecami, czy strefami odlewu. Do zasilania 
układu LED w oprawach zastosowane zostały drivery sekwencyjne bez wykorzystania 
kondensatorów, które zwykłe ograniczają maksymalną temperaturę pracy opraw. Oprawa 
z serii Vento HT przeznaczona jest do zawieszania na wysokości od 4 do 12 m z możliwością 
montażu pod dowolnym kątem. 

Oprawa do oświetlenia stref o podwyższonej 
temperaturze z wysokości od 5 do 12 m

seria VENTO HT

realizacja SAINT-GOBAIN, Dąbrowa Górnicza



PARAMETRY

PARAMETRY VENTO HT

Parametry świetlne
źródło światła 720 szt. Edison 2835HE
rozsył światła asym. 65/120, 100/120, sym. 120/120
skuteczność świetlna 152 lm/W
temperatura barwowa 4 000 K
współczynnik oddawania barw Ra > 80

Parametry elektryczne
napięcie wejściowe 200…250 V
częstotliwość 50/60 Hz
współczynnik mocy 0,98
sprawność zasilacza 85%
sterowanie brak
zakres sterowania -

Parametry eksploatacyjne
zakres temperatury pracy -25…+70°C
stopień ochrony IP65
odporność na uderzenia IK08
żywotność TM-21-11 > 60 000 godz.
żywotność obliczeniowa L80B10 > 90 000 godz.
gwarancja 3 lata

Parametry konstrukcyjne
obudowa aluminiowa, anodowana
kolor szary
plafon poliwęglan
odbłyśnik liniowy
mocowanie wspornik, wspornik obrotowy, liny

MODEL MOC TEMP. PRACY WYMIARY WAGA

Vento-100-W
100 W -25…+70°C 1 503 x 90 x 81 mm 3,0 kgVento-100-S

Vento-100-N
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realizacja POLIMARKY, Rzeszów
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wspornikach obrotowych
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RYSUNKI TECHNICZNE

VENTO HT-W

Do oświetlenia 
otwartej przestrzeni. 

Dedykowana wysokość 
montażu 4-6 m.

Do oświetlenia 
otwartej przestrzeni. 

Dedykowana wysokość 
montażu 6-9 m.

VENTO HT-S

Do oświetlenia 
otwartej przestrzeni. 

Dedykowana wysokość 
montażu 9-12 m.

VENTO HT-N



OPIS KOMPONENTÓW

Obudowa

Obudowa oprawy jest wykonana w konstrukcji monobloku 
z anodowanego aluminium. Zastosowany został plafon z poli-
węglanu transparentnego. Całości dopełniają osłonki ze stali 
cynkowanej zamontowane przy pomocy stalowych wkrętów 
cynkowanych, które są uszczelnione podkładkami z poliamidu. 

Uszczelnienie plafonu i osłonek jest silikonowe. Zastosowano 
umieszczony u góry oprawy silikonowy wypust kablowy 5x0,75. 
Dławnica kablowa jest mosiężna, a jej uszczelnienie silikonowe.

LED Edison 2835HE (2D)

W tych oprawach standardowo zastosowano diody LED producenta Edison Opto (Taiwan) serii 2835 0,5W HE (2D). Nowa 
generacja diod LED jest 2-chipowa i posiada skuteczność ponad 200 lm/W (min. 36lm@65mA lub 80lm@150mA). W testach 
LM-80 po 10 000 godzin wykazano spadek 2,6% przy prądzie 150 mA i temperaturze +80°C. Żywotność L70 (10k) na podstawie 
prognozy TM-21-11 wynosi >60 000 godzin, a obliczeniowa żywotność ponad 100 000 godzin. 

Fotobiologiczne badanie zakwalifi kowało diodę LED do Risk 
Group 1 (jest dopuszczona do stosowania w oprawach bez 
ograniczeń). Temperatura barwowa 4 000 K, odchylenie kolo-
rów – trzecia elipsa MacAdama (słabo zauważalne odchyle-
nie). Współczynnik oddawania barw Ra>80. 

W oprawie diody LED zasilane są prądem od 50 do 65 mA, 
podczas gdy ich maksymalny prąd wynosi 300 mA. Niskie 
obciążenie diod znacznie spowalnia ich degradację i podnosi 
skuteczność oprawy, dlatego gwarancja na układy LED wynosi 
3 lata (strumień świetlny nie spadnie poniżej 80% początkowej 
wartości).

Układ optyczny

Układ optyczny serii Vento został zaprojektowany jako wyjątkowo skuteczny, z minimalnymi stratami przy skupieniu światła. 
W oprawie zastosowano odbłyśnik Miro-Silver z powłoką z czystego srebra ze stopniem odbicia ponad 98%. Trzy warianty 
odbłyśników pozwalają dostosować oprawę do oświetlenia hal z wysokości od 4 do 12 m.

Driver zasilacza do opraw HT

Dla opraw dedykowanych do wysokich temperatur zamiast popularnego zasilacza impulsowego wykorzystano sekwencyjny 
liniowy driver, umieszczony na obwodach drukowanych razem z diodami LED. Układ zasilania LED charakteryzuje się tym, iż nie 
przetwarza napięcia w stały prąd impulsowy, tylko odbywa się to w sposób liniowy, dzięki czemu nadwyżka prądu przetwarzana 
jest w ciepło i sprawność takiego układu jest na poziomie 85% (sprawność zasilaczy impulsowych jest w zakresie od 90 do 
95%). Sekwencyjny driver zmienia moc układu LED w zależności od napięcia zasilania, co oznacza, iż spadek napięcia powoduje 
spadek mocy oprawy i odwrotnie. W układzie zasilającym zrezygnowano ze skracających żywotność oprawy kondensatorów. 
Za sprawą pracy układu z częstotliwością 100 Hz nie jest wskazane stosowanie układów zasilających tego typu w bezpośrednim 
otoczeniu stref z maszynami do obróbki. Żywotność driverów tego typu wynosi ponad 30 000 godzin przy stałej pracy opraw 
w temperaturze otoczenia +70°C. Konstrukcja zasilacza charakteryzuje się wyjątkową prostotą i bezawaryjnością.
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realizacja HUSQVARNA, Mielec



Uliczna oprawa Lira zaprojektowana została z przeznaczeniem do oświetlenia terenów 
przyzakładowych, parkingów, czy stref rozładunku. Cztery układy optyczne i dwa warianty 
mocy pozwalają dostosować wariant oprawy do odpowiedniej powierzchni i wysokości 
instalacji. W oprawie zastosowano hermetyczny moduł optyczny, który nie potrzebuje 
dodatkowego zabezpieczenia. Materiał optyki z PMMA charakteryzuje się niższą odpornością 
na uderzenia, jednak ma wysoką przepuszczalność światła, co pozwala uzyskać skuteczność 
na poziomie ponad 140 lm/W.

Oprawa do oświetlenia terenów 
przyzakładowych, parkingów oraz elewacji

seria LIRA

realizacja DEVELEY, Warszawa



PARAMETRY

PARAMETRY LIRA-50 LIRA-75

Parametry świetlne

 źródło światła 24 szt. Osram 
Oslon Square

36 szt. Osram 
Oslon Square

skuteczność świetlna 140 lm/W
temperatura barwowa 4 000 / 5 000 K
współczynnik oddawania barw Ra > 70

Parametry elektryczne
napięcie wejściowe 202…254 V
częstotliwość 50/60 Hz
współczynnik mocy 0,99
sprawność zasilacza 91%
sterowanie LS / DALI
zakres sterowania 10…100%
zabezpieczenie przepięciowe 10 kV

Parametry eksploatacyjne
zakres temperatury pracy -35…+40°C
stopień ochrony IP66
odporność na uderzenia IK03
żywotność TM-21-11 > 60 000 godz.
gwarancja 5 lat, z możliwością wydłużenia

Parametry konstrukcyjne
obudowa aluminiowa, anodowana
kolor szary
soczewki PMMA
mocowanie fi  48 / 60 mm

MODEL MOC STRUMIEŃ TEMP. PRACY WAGA

Lira-50 50 W 7 000 lm -35…+40°C 3,8 kg
Lira-75 75 W 10 500 lm -35…+40°C 4,6 kg
Lira-90 90 W 12 600 lm -35…+35°C 4,6 kg
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realizacja TYCNER, Mielec
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RYSUNKI TECHNICZNE

LIRA-T2

IESNA Typ II (średni) to 
wiązka odpowiednia 

dla europejskiego 
standardowego 

oświetlenia dróg dla 
pieszych klasy 

P i dróg klasy M.

Wiązka IESNA typu IV do 
szerokich dróg i dużych 

powierzchni zewnętrznych.

Typowa IESNA 
typu III (średnia). 

Uniwersalna wiązka 
oświetlenia drogowego 

o doskonałym mieszanym 
natężeniu oświetlenia 

i równomierności 
luminancji. 

Wiązka IESNA 
typu V (kwadratowa) 

do oświetlania 
rozległych obszarów 

takich jak parkingi 
samochodowe.

LIRA-T4 LIRA-DWC LIRA-VSM



OPIS KOMPONENTÓW

Obudowa
Obudowa oprawy jest wykonana w konstrukcji monobloku 
z anodowanego aluminium. Zastosowano w niej spawany 
stalowy cynkowany uchwyt pod rurę 60 mm obrabiany przy 
pomocy tokarki. Całości dopełnia anodowana aluminiowa 
osłonka uszczelniona silikonową podkładką. 

Oprawa została wyposażona w soczewki wykonane z PMMA 
uszczelnione silikonową podkładką. Zastosowano gumowy 
wypust kablowy 5x1,0 przez rurę. Dławnica kablowa wyko-
nana jest z poliamidu. Do wentylacji oprawy zastosowano 
korek odpowietrzający z membraną jednokierunkową.

LED Osram Oslon Square
Seria Oslon Square to mocne diody LED na ceramicznej pod-
kładce ze skutecznym odprowadzeniem ciepła. Pozwalają 
uzyskać ponad 140 lm/W z oprawy przy zastosowaniu małej 
ilości diod. W testach LM-80 po 10 000 godzin wykazano spa-
dek 2,6% przy prądzie 1 000 mA i temperaturze +85°C. 

Fotobiologiczne badanie zakwalifi kowało diodę LED do Risk 
Group 1 (jest dopuszczona do stosowania w oprawach bez 
ograniczeń). Żywotność L70 (10k) na podstawie prognozy 
TM-21-11 wynosi >60 000 godzin. 

W oprawie diody LED zasilane są prądem 700 mA, podczas 
gdy ich maksymalny prąd wynosi 1 500 mA. Umiarkowane 

obciążenie diod znacznie spowalnia degradację i podnosi skuteczność oprawy, dlatego gwarancja na układy LED wynosi 5 lat 
(strumień świetlny nie spadnie poniżej 80% początkowej wartości).

Układ optyczny
Układem optycznym serii Lira jest hermetyczna grupowa soczewka wykonana z PMMA charakteryzująca się wysoką prze-
puszczalnością ok. 94%. Brak dodatkowego zabezpieczenia podnosi skuteczność, natomiast obniża odporność na uderzenia.
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realizacja DEVELEY, Warszawa



Uliczna oprawa Lira gen. 3 stworzona została do oświetlenia dróg lokalnych, osiedlowych, 
krajowych, ekspresowych i autostrad. Konstrukcja oprawy została oparta na wtryskiwanej 
wysokociśnieniowo aluminiowej obudowie oraz szybie z bezbarwnego szkła hartowanego. 
Cała konstrukcja odpowiada wymogom przetargów publicznych za sprawą dostępu do 
zasilacza bez wykorzystania narzędzi oraz klasie szczelności IP66 i odporności na uderzenia 
IK09. W wariancie mocy 120 W zastosowano 560 sztuk LED, dzięki czemu uzyskana 
skuteczność świetlna przekracza 170 lm/W przy temperaturze barwowej 4 000 K i Ra80.

Uliczna oprawa do oświetlenia dróg lokalnych, 
głównych, ekspresowych i autostrad

seria LIRA gen. 3

NOWOŚĆ



PARAMETRY

PARAMETRY LIRA-55 LIRA-80 LIRA-120

Ledy do układów optycznych SCL, T2, T3, ME w wersji  High lumens

źródło światła
240 szt. 

Samsung 
LM301B

400 szt. 
Samsung 
LM301B

560 szt. 
Samsung 
LM301B

skuteczność świetlna 176 lm/W
temperatura barwowa 4 000 / 5 000 K
współczynnik oddawania barw Ra > 80

Ledy do układów optycznych VSM, T2-M, T4, DWC

źródło światła 60 szt. Seul 
5050

100 szt. Seul 
5050

140 szt. Seul 
5050

skuteczność świetlna 160 lm/W
temperatura barwowa 4 000 / 5 000 K
współczynnik oddawania barw Ra > 70

Parametry elektryczne
napięcie wejściowe 190…250 V
częstotliwość 50/60 Hz
współczynnik mocy 0,98
sprawność zasilacza >92%
sterowanie 0…10V / PWM / DALI
zakres sterowania 10…100%
zabezpieczenie przepięciowe 10 kV

Parametry eksploatacyjne
zakres temperatury pracy -35…+40°C
stopień ochrony IP66
odporność na uderzenia IK09
żywotność TM-21-11 > 60 000 godz.
żywotność obliczeniowa 
L80B10 > 100 000 godz.

gwarancja 5 lat, z możliwością wydłużenia

Parametry konstrukcyjne
obudowa aluminiowa, malowana
kolor RAL 7035
przysłona szyba hartowana 5 mm
soczewki PMMA
mocowanie fi  48 / 60 mm

MODEL MOC STRUMIEŃ WYMIARY WAGA

Lira-55 55 W 9 700 lm 465 x 274 x 61 mm 6,9 kg
Lira-80 80 W 14 000 lm 565 x 274 x 61 mm 7,5 kg
Lira-120 120 W 21 100 lm 665 x 274 x 61 mm 8,1 kg
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Obudowa
Obudowa oprawy to aluminiowy odlew ciśnieniowy malowany proszkowo. Układ optyczny jest zabezpieczony szybą ze szkła 
hartowanego bezbarwnego. Szyba i komory zasilacza są uszczelnione uszczelkami silikonowymi. Wkręty, podkładki oraz 
sprężyny wykonane są ze stali nierdzewnej. Zastosowano gumowy wypust kablowy 3x1,0 przez rurę. Dławnica kablowa wyko-
nana jest z poliamidu. Do wentylacji oprawy zastosowano korek odpowietrzający z membraną jednokierunkową. W obudowie 
standardowo zamontowane są zaślepione złącza Zhaga Book 18 w celu podłączenia bezprzewodowego systemu sterowania.

LED Samsung LM301B
W oprawach o wyższej skuteczności zastosowano diody LED Samsung serii LM301B. Jest to legendarna seria, która pozwala 
uzyskać ponad 220 lm/W i jest liderem na rynku w dziedzinie skuteczności. W testach LM-80 po 12 000 godzin wykazano 
spadek 1,6% przy prądzie 65 mA i temperaturze +55°C. Fotobiologiczne badanie zakwalifi kowało diodę LED do Risk Group 1 
(jest dopuszczona do stosowania w oprawach bez ograniczeń). Żywotność L70 (12k) na podstawie prognozy TM-21-11 wynosi 
>72 000 godzin. W oprawie diody LED są zasilane prądem 65 mA. Niskie obciążenie znacznie spowalnia degradację i podnosi 
skuteczność oprawy, dlatego gwarancja na układy LED wynosi 5 lat, z możliwością wydłużenia (strumień świetlny nie spadnie 
poniżej 80% początkowej wartości).

LED Seul Semiconductor 5050
W celu uzyskania skomplikowanego rozsyłu światła w ulicznych oprawach zastosowano diody LED Seul Semiconductor (produ-
cent z Korei). Połączenie 6 kryształów w jednej obudowie LED pozwoliło uzyskać ponad 200 lm/W przy mocy 1 W. W testach 
LM-80 po 9 000 godzin wykazano spadek 1,5% przy prądzie 60 mA i temperaturze +55°C. Fotobiologiczne badanie zakwalifi ko-
wało diodę LED do Risk Group 1 (jest dopuszczona do stosowania w oprawach bez ograniczeń). Żywotność L70 (9k) na podsta-
wie prognozy TM-21-11 wynosi >54 000 godzin. W oprawie diody LED zasilane są prądem 60 mA, podczas gdy ich maksymalny 
prąd wynosi 240 mA. Niskie obciążenie diod znacznie spowalnia degradację i podnosi skuteczność oprawy, dlatego gwarancja 
na układy LED wynosi 5 lat, z możliwością wydłużenia (strumień świetlny nie spadnie poniżej 80% początkowej wartości).
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LIRA-SCL High Lumens

LIRA-VSM

Typ II/III (długi) to wiązka do 
bardzo szerokich odległości 
między słupami. Idealna do 

ścieżek dla pieszych oraz dróg 
lokalnych. EN13201 klasy P.

Wiązka IESNA typu V 
(kwadratowa) do oświetlania 

rozległych obszarów takich jak 
parkingi samochodowe.

IESNA Typ II (średni) to 
wiązka odpowiednia dla 

europejskiego standardowego 
oświetlenia dróg dla pieszych 

klasy P i dróg klasy M.

IESNA Typ II (średni) to wiązka 
z doskonałą kontrolą tylnego 

światła, równomiernością 
oświetlania i odcięciem.

IESNA Typ III (średni) to wiązka 
dla dróg, które są równe 
lub szersze niż wysokość 

montażu.

Wiązka IESNA typu IV do 
szerokich dróg i dużych 

powierzchni zewnętrznych.

Rozsył o doskonałej podłużnej 
jednorodności odpowiada 

wymogom klasy M EN13201, 
w której szerokość drogi jest równa 

lub mniejsza wysokości słupa.

Typowa IESNA typu III (średnia). 
Uniwersalna wiązka oświetlenia 

drogowego o doskonałym 
mieszanym natężeniu oświetlenia 

i równomierności luminancji. 

LIRA-T2 High Lumens

LIRA-T2-M

LIRA-T3 High Lumens

LIRA-T4

LIRA-ME High Lumens

LIRA-DWC
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Układ optyczny
Układ optyczny został stworzony do wymogu przetargów publicznych. Składa się on z modułów 50x50, z których każdy 
mieści 4 lub 16 soczewek (wersja standard lub High Lumens). Układ optyczny zabezpieczony jest szybą ze szkła hartowanego 
bezbarwnego o grubości 5 mm. Szyba mocowana jest za pomocą wkrętów, co pozwala na wymianę paneli LED i układu 
optycznego w czasie eksploatacji. Wysoka przepuszczalność soczewek wykonanych z PMMA oraz szyby minimalizuje straty 
i w połączeniu z wysokowydajnymi diodami LED pozwala uzyskać ponad 170 lm/W.

Zasilacz Inventronics
W oprawach z serii Lira III zastosowany został zasilacz dedykowany do środowiska drogowego o wysokiej odporności na 
przepięcia 10 kV. Power Factor na poziomi 0,98 minimalizuje wykorzystanie kompensatorów mocy biernej. Zasilacz został 
zaadaptowany do zastosowania sterowania bezprzewodowego w obudowie Zhaga Book. Zasilacz charakteryzuje się bardzo 
skutecznym odprowadzeniem ciepła z komponentów za sprawą całkowitego zalania żywicą. Maksymalna temperatura pracy 
zasilacza, to +55°C, a żywotność przekracza 100 000 godzin przy temperaturze otoczenia +40°C. W celu ułatwienia prac 
montażowych i serwisowych podłączenie zasilacza do oprawy, zasilania i Linii DALI odbywa się poprzez bezpieczne złącza 
szybkiego montażu. Dzięki temu wymiana zasilacza jest prosta, szybka i nie wymaga wykorzystania żadnych dodatkowych 
narzędzi. Zasilacz posiada komplet certyfi katów takich jak TUV, ENEC, CE. Zasilacz jest objęty 7 letnią gwarancją producenta.
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Najwyższa efektywność, na którą Cię stać
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