
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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MODELE

realizacja TYCNER, Mielec
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FOTOMETRIE

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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