
Naświetlacz Alba został zaprojektowany z przeznaczeniem do oświetlenia terenów 
zewnętrznych, parkingów, placów budowy czy stref rozładunku i załadunku. Dzięki 
zastosowaniu dużej ilości LED o obniżonej mocy udało się uzyskać skuteczność ponad 
160 lm/W. Oprawa charakteryzuje się wysokim współczynnikiem oddawania barw - Ra 80. 
Obudowa oprawy jest aluminiowa i malowana proszkowo. Układ optyczny zabezpieczony 
szybą z bezbarwnego szkła hartowanego o wysokiej przepuszczalności światła.

Naświetlacz do oświetlenia terenów 
zewnętrznych, stref załadunku i rozładunku, 
parkingów i placów budowy

seria ALBA

dostępna w I kwartale 2021 r.



PARAMETRY

MODEL MOC STRUMIEŃ WYMIARY WAGA

Alba-33 33 W 5 200 lm
175 x 396 x 49 mm 2,8 kg

Alba-40 40 W 6 300 lm
Alba-50 50 W 8 100 lm

225 x 396 x 49 mm 3,8 kg
Alba-60 60 W 9 500 lm
Alba-70 70 W 10 900 lm
Alba-80 80 W 12 300 lm

PARAMETRY ALBA-33/40 ALBA-50...80

Parametry świetlne
źródło światła 144 szt. 288 szt.
skuteczność świetlna 158 lm/W 160 lm/W
temperatura barwowa 4 000 K
współczynnik oddawania barw Ra > 80

Parametry elektryczne
napięcie wejściowe 200…240 V
częstotliwość 50/60 Hz
współczynnik mocy 0,96 0,98
sprawność zasilacza > 90% > 92%
sterowanie 0…10V / PWM
zakres sterowania 10…100%
zabezpieczenie przepięciowe 10 kV

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

gwarancja 7 lat

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

62

MODELE



OPIS KOMPONENTÓW

Obudowa
Obudowa naświetlacza została wykonana z aluminium, malowana proszkowo. Standardowo naświetlacz jest zabezpieczony 
od przepięcia do 10 kV. Dla zabezpieczenia przeciw kondensacji wilgoci wewnątrz naświetlacza zastosowano korek odpowie-
trzający.

LED

W oprawie standardowo zastosowano diody LED producenta Edison Opto (Taiwan) serii 2835 0,5W UE. Nowa generacja diod 
LED jest 2-chipowa i w oprawach Alba posiada skuteczność ponad 211 lm/W (min. 36lm@65mA lub 83lm@150mA). W testach 
LM-80 po 10 000 godzin wykazano spadek 2,4% 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 zakwalifikowało diodę LED do Risk Group 1 (jest dopuszczona do stosowania w oprawach bez 
ograniczeń). Temperatura barwowa 4 000 K, odchylenie kolorów – trzecia elipsa MacAdama (niezauważalne odchylenie). 
Współczynnik oddawania barw Ra>80. 
W oprawie diody LED zasilane są prądem 90 mA, podczas gdy ich maksymalny prąd wynosi 300 mA. Niskie obciążenie diod 
znacznie spowalnia ich degradację i podnosi skuteczność oprawy, stąd gwarancja na układy LED wynosi 7 lat (strumień świetlny 
nie spadnie poniżej 80% początkowej wartości).

Układ optyczny
Układem optycznym serii Alba jest grupowa soczewka 16in1 wykonana z PMMA, zabezpieczona szybą ze szkła hartowanego, 
bezbarwnego o grubości 5 mm, dzięki czemu stopień ochrony wynosi IK09. 
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FOTOMETRIE

optyka 51L04 optyka 04L16 optyka 04D16 optyka 05D16

optyka 21D16 optyka 06D16 optyka 01D16 optyka 07D16

optyka 03D16 optyka 02D16
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ALBA-50-80

ALBA-33/40

RYSUNKI TECHNICZNE
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