
Seria opraw Hadar przeznaczona jest do oświetlenia powierzchni przemysłowych 
i magazynowych z wysokości od 6 do 15 m. Zaprojektowana jako ekonomiczne rozwiązanie. 
Dzięki zastosowaniu 880 LED wydajność oprawy wynosi 165 lm/W. Zaletą oprawy jest 
niska cena przy zachowaniu wysokich parametrów świetlnych i eksploatacyjnych. Oprawa 
jest sterowana w standardzie DALI i może być podłączona do inteligentnych systemów 
sterowania. Dużym plusem jest montaż na jednej lince lub szpilce, dzięki czemu w większości 
modernizowanych zakładów wymiana opraw jest 1:1, bez zmian w elektroinstalacji.

Oprawa High Bay do oświetlenia powierzchni 
przemysłowych i magazynowych z wysokości 
od 6 do 15 m

seria HADAR



PARAMETRY HADAR-200 / 240

Parametry świetlne
źródło światła 880 szt. 
rozsył światła sym. 60/90
skuteczność świetlna 164 lm/W
temperatura barwowa 4 000 K
współczynnik oddawania barw Ra > 80

Parametry elektryczne
napięcie wejściowe 176…305 V
częstotliwość 50/60 Hz
współczynnik mocy 0,95
sprawność zasilacza 94%
sterowanie DALI / bez sterowania
zakres sterowania 10…100%

Parametry eksploatacyjne
zakres temperatury pracy -25…+55°C
stopień ochrony IP65
odporność na uderzenia IK08
żywotność obliczeniowa L80B10 > 100 000 godz.
gwarancja 5 lat

Parametry konstrukcyjne
obudowa aluminiowa, malowana proszkowo
kolor czarny
plafon poliwęglan optyczny
mocowanie lina, szpilka

PARAMETRY

MODELE

MODEL MOC STRUMIEŃ WYMIARY TEMP. PRACY WAGA

Hadar-200 200 W 33 000 lm
380 x 380 x 170 mm

-25…+55°C
5,1 kg

Hadar-240 240 W 38 400 lm -25…+50°C
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RYSUNKI TECHNICZNE

FOTOMETRIE
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HADAR-S

Do oświetlenia otwartej 
przestrzeni. Dedykowana 

wysokość montażu 8-12 m.

Do oświetlenia otwartej 
przestrzeni. Dedykowana 

wysokość montażu 10-16 m

HADAR-N
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Obudowa
Obudowa oprawy aluminiowa, malowana proszkowo.  Roz-
budowana powierzchnia oprawy (średnica 380 mm) pozwala 
skutecznie odprowadzać ciepło, co podnosi maksymalną tem-
peratury pracy oprawy do +55°.

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 spo-
walnia 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 elemen-
cie minimalizuje straty układu optycznego. Przesłona z poli-
węglanu pozwala uzyskać mechaniczną odporność na ude-
rzenia na poziomie IK08. Niezwykłe zastosowanie soczewek 
liniowych w kształcie koła pozwala na bardzo ograniczonej 
powierzchni ulokować 880 LED. W oprawi dostępne są trzy 
układy optyczne - 60°, 90° co pozwala z wysoką równomier-
nością oświetlać powierzchnie z wysokości od 6 do 12 m.

Zasilacz
W oprawie zastosowano zasilacz Lifud serii LF-FHB (prze-
mysłowa wersja zasilacza) o sprawności 94%. Zaletą tego 
zasilacza jest wysoka temperatura pracy (do +60C). Szeroki 
zakres napięć (176…305V) i żywotność ponad 120 000 godz. 

przy temperaturze otoczenia +40C. Podłączenie zasilacza 
do oprawy przy pomocy złączki hermetycznej, ulokowanej 
pod zasilaczem, gwarantuje szybką wymianę bez wysyłki do 
serwisu.

Montaż na linkę lub na szpilkę
Oprawa przystosowana do montażu na linkę lub na szpilkę 
z gwintem metrycznym M6. Wystarczy wykręcić śrubę 
z uchem i na jej miejsce wkręcić szpilkę dowolnej długości 
lub śrubę.

OPIS KOMPONENTÓW
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