
Camino to system szybkiego montażu przeznaczony do oświetlenia zakładów produkcyjnych, 
magazynów, centrów logistycznych - do oświetlania powierzchni niewymagających szczelności 
opraw powyżej IP20. Wysokość montażu linii od 3 do 12m. Seria Camino cechuje się wyjątkowo 
łatwym i szybkim montażem - mechaniczne polaczenie oprawy zapewnia jednocześnie 
polączenie elektryczne, a połączenie belek nie wymaga specjalnego okablowania ani złączek 
Standardowo oprawy Camino sterowane są w standardzie DALI. Do linii w dowolnym miejscu 
można podłączyć czujnik natężenia lub ruchu.

Oprawa do oświetlenia zakładów 
produkcyjnych, magazynów, centrum 
logistycznych 

seria CAMINO



PARAMETRY CAMINO-50 CAMINO-75 CAMINO-100 CAMINO-125 
/ 150

Parametry świetlne
źródło światła (Edison 2835HU) 252 szt. 378 szt. 504 szt. 630 szt.
rozsył światła  symetryczny 80° / 50° / 40°
skuteczność świetlna 170 lm/W
temperatura barwowa 4 000 K
współczynnik oddawania barw Ra > 80

Parametry elektryczne
napięcie wejściowe 198…264V AC
częstotliwość 50/60 Hz
współczynnik mocy > 0,95 > 0,95 > 0,98 > 0,98
sprawność zasilacza > 90% > 92% > 93% > 95%
okablowanie (ilość żył) 3/5/6/7 P
prąd maksymalny 20 A
sterowanie DALI / bez sterowania
zakres sterowania 10 ... 100%

Parametry eksploatacyjne
zakres temperatury pracy - wersja standard -25 … +35°C
zakres temperatury pracy - wersja industrial -25 … +50°C
stopień ochrony IP20
odporność na uderzenia IK07
żywotność obliczeniowa L80B10 100 000 godz.
gwarancja - wersja standard 5 lat
gwarancja - wersja industrial 8 lat

Parametry konstrukcyjne
obudowa aluminiowa
kolor szary
plafon poliwęglan
mocowanie liny

Akcesoria czujnik ruchu DALI, czujnik natężenia DALI

MODEL MOC STRUMIEŃ WYMIARY WAGA

Camino-50 50 W 8 500 lm

63 x 43 x 2860 mm 6,2 kg
Camino-75 75 W 12 750 lm
Camino-100 100 W 17 000 lm
Camino-125 125 W 21 250 lm
Camino-150 150 W 25 500 lm

PARAMETRY

MODELE
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Maksymalna liczba opraw w linii (wersja ze sterowaniem DALI)
(zabezpieczenie – wyłącznik nadprądowy C16)

Zasilanie 1-fazowe Zasilanie 2-fazowe

standard industrial standard industrial

Camino-50 30 36 60 64
Camino-75 30 36 60 64
Camino-100 21 36 50 64
Camino-125 17 32 34 64
Camino-150 17 30 34 60

Maksymalna liczba opraw w linii (wersja bez sterowania)
(zabezpieczenie – wyłącznik nadprądowy C16)

Zasilanie 1-fazowe Zasilanie 2-fazowe

standard industrial standard industrial

Camino-50 48 36 96 72
Camino-75 39 36 87 72
Camino-100 25 36 50 72
Camino-125 15 32 30 64
Camino-150 15 30 30 60

Długość oprawy – 2,86m
Standard – wersja linii szybkiego montażu, zakres temperatur -25 … +35°C, gwarancja 5 lat
Industrial – wersja linii szybkiego montażu, zakres temperatur -25 ... +50°C, gwarancja 8 lat

• Montaż linii - jest wyjątkowo łatwy i szybki, przy połączeniu mechanicznym 
jednocześnie odbywa się połączeie elektryczne. Połączenie belek nie wymaga 
żadnych manipulacji z okablowaniem albo złączkami. 

• Sterowanie - standardowo oprawa sterowana w standardzie DALI. Do linii w 
dowolnym miejscu można podłączyć czujnik natężenia lub ruchu 

• Zasilanie linii - 1-fazowe lub 2-fazowe. W przypadku zasilania 2-fazowego 
długość lini sięga nawet ponad 200 m.  

• Serwis opraw - odbywa się bez demontażu oprawy, po odsłonięciu górnej 
pokrywy, zasilacz dostępny do wymiany (pokrywa mocowana na zatrzask).

CECHY

WARIANTY PODŁĄCZENIA

POŁĄCZENIE W LINII

N NPE PEL1 L1L L2 N PE L1 LD1 D1D2 D2

zasilanie 1-fazowe 
sterowanie DALI

zasilanie opraw awaryjnych

zasilanie 2-fazowe 
sterowanie DALI

zasilanie 1-fazowe 
zasilanie opraw awaryjnych
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LED
W oprawie standardowo zastosowano diody LED pro-
ducenta Edison Opto (Taiwan) serii 2835 0,5W UE. Nowa 
generacja diod LED jest 2-chipowa i w oprawach Hadar 
posiada skuteczność ponad 211 lm/W (min. 38lm@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 kolo-
rów – 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 5 lat (strumień świetlny nie spadnie poniżej 
80% początkowej wartości).

Układ optyczny
Połączenie przesłony ochronnej i soczewek w jednym elemencie minimalizuje straty układu optycznego. Przesłona z poliwę-
glanu pozwala uzyskać mechaniczną odporność na uderzenia na poziomie IK07. W oprawi dostępne są trzy układy optyczne 

– 30°, 60°i 90° co pozwala z wysoką równomiernością oświe-
tlać powierzchnie z wysokości od 3 do 12 m.

Zasilacz
W oprawach zostały zastosowane programowane zasilacze 
o wysokiej sprawności i niskiej awaryjności. Dla wersji STAN-
DARD zastosowano zasilacze producenta Helvar, o zakresie 
temperatury pracy od -25 … +50°C i gwarancji producenta 
5 lat, dla wersji INDUSTRIAL zastosowano zasilacze OSRAM 
w wersji przemysłowej o rozszerzonym zakresie temperatury 
pracy -40 … +65°C i gwarancji producenta 8 lat.

OPIS KOMPONENTÓW

FOTOMETRIE
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