
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
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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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OPIS KOMPONENTÓW

realizacja POLIGAL POLSKA, Skarbimierz
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