
Seria naświetlaczy Alux przeznaczona jest do oświetlenia terenów otwartych, parkingów, 
placów, terenów przylegających do zakładów produkcyjnych, fasady. Naświetlacz występuje 
w 6 wariantach mocy od 48 W do 240 W. Dzięki zastosowaniu dużej ilości LED małej mocy 
udało się uzyskać skuteczność ponad 150 lm/W.

Naświetlacz do oświetlenia terenów 
zewnętrznych, parkingów,  
placów i elewacji

seria ALUX



PARAMETRY Alux-48 Alux-77 Alux-115 Alux-150 Alux-200 Alux-240

Parametry świetlne
źródło światła 96 szt. 160 szt. 240 szt. 320 szt. 512 szt. 512 szt.
skuteczność świetlna [lm/W] 130...138 135...142 138...146 139...147 139...147 139...147

Parametry elektryczne
napięcie wejściowe 90…305 V
częstotliwość 50/60 Hz
współczynnik mocy 0,95 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96
sprawność zasilacza 87% 90% 93% 93% 93% 93%
sterowanie DALI / bez sterowania
zakres sterowania 10…100%

Parametry eksploatacyjne
zakres temperatury pracy -30…+50°C
stopień ochrony IP66
odporność na uderzenia IK08
żywotność obliczeniowa L80B10 > 100 000 godz.
gwarancja 5 lat

Parametry konstrukcyjne
obudowa aluminiowa, malowana proszkowo
kolor czarny
plafon szyba hartowana 4 mm, bezbarwna
mocowanie wspornik

PARAMETRY
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Obudowa
Obudowa oprawy aluminiowa (odlew wysokociśnieniowy), 
szyba ze szkła hartowanego, bezbarwnego 4mm. Dostęp 
do komory zasilacza narzędziowy (szyba zabezpieczająca 
dociskana kątownikami przez wkręty). Panel LED wymienny, 
12 układów optycznych przeznaczono do oświetlenia dróg, 
parkingów i powierzchni przylegających do zakładów pro-
dukcyjnych. Temperatura barwowa światła oprawy to 4000R, 
Ra80. Szczelność oprawy na poziomie IP66, odporność na 
uderzenia na poziomie IK08. Dla wentylacji komory oprawy 
i usunięcia wilgoci zastosowano korek odpowietrzający 
z membraną jednokierunkową. Dla podłączenia zastosowano 
wypust kablowy w gumowej izolacji 3x1,0. Pochylenie oprawy 
regulowane +90°.

LED
W oprawach standardowo zastosowano diody LED producenta Edi-
son Opto serii 2835. Nowa generacja diod LED jest 2-chipowa i w 
oprawie Alux posiada skuteczność 198 lm/W (min. 38lm@65mA lub 
83lm@150mA). W testach LM-80 po 10 000 godzin wykazano spadek 
2,4% przy prądzie 150mA 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 000K, odchylenie 
kolorów – trzecia elipsa MacAdama (słabo zauważalne odchylenie). 
Współczynnik oddawania barw Ra>80. W oprawie diody LED zasilane 
są prądem 110mA, podczas gdy ich maksymalny prąd wynosi 300mA. 
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
Układ optyczny składa się z modułów 50×50, z których każdy mieści 16 soczewek. Układ optyczny zabezpieczony jest szybą 
ze szkła hartowanego bezbarwnego o grubości 4/5 mm. Szyba mocowana jest za pomocą wkrętów, co pozwala na wymianę 
paneli LED i układu optycznego w czasie eksploatacji. Wysoka przepuszczalność soczewek oraz szyby minimalizuje straty i w 
połączeniu z wysokowydajnymi diodami LED pozwala uzyskać ponad 150 lm/W.

Zasilacz
W oprawach z serii Alux zastosowany został zasilacz Inventronics, dedykowany do środowiska przemysłowego (outdoor) 
o wysokiej odporności na przepięcia do 10 kV. Power Factor na poziomi 0,98 minimalizuje wykorzystanie kompensatorów 
mocy biernej. Maksymalna temperatura pracy zasilacza to +65°C, a żywotność przekracza 100 000 godzin przy temperaturze 
otoczenia +40°C. Zasilacz jest objęty 7 letnią gwarancją producenta.

MODELE

OPIS KOMPONENTÓW

MODEL MOC STRUMIEŃ WYMIARY TEMP. PRACY WAGA

Alux-48 48 W 6 430 lm 337 x 269 x 52 mm

-35 … +40°C

3,0 kg
Alux-77 77 W 10 630 lm 395 x 393 x 57 mm 5,2 kg
Alux-115 115 W 16 210 lm 446 x 393 x 57 mm 5,8 kg
Alux-150 150 W 21 450 lm 498 x 393 x 59 mm 7,0 kg
Alux-200 200 W 28 600 lm 504 x 546 x 65 mm 10,9 kg
Alux-240 240 W 34 320 lm 504 x 546 x 65 mm 11,0 kg
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RYSUNKI TECHNICZNE

FOTOMETRIE

A

B

C

MODEL WYMIARY (A x B x C)
Alux-48 269 x 337 x 52 mm
Alux-77 393 x 395 x 57 mm
Alux-115 393 x 446 x 57 mm
Alux-150 393 x 498 x 59 mm
Alux-200 546 x 504 x 65 mm
Alux-240 546 x 504 x 65 mm

MODEL WYMIARY (A x B x C)
Alux-48 269 x 337 x 52 mm
Alux-77 393 x 395 x 57 mm
Alux-115 393 x 446 x 57 mm
Alux-150 393 x 498 x 59 mm
Alux-200 546 x 504 x 65 mm
Alux-240 546 x 504 x 65 mm
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