
Oprawa Naos to kompaktowa uliczna oprawa o wysokich parametrach świetlnych, dla 
oświetlenia parkingów i ulic, chodników i ścieżek rowerowych. Oprawa odpowiada wymogom 
przetargów publicznych.

Oprawa do oświetlenia parkingów 
i ulic, chodników i ścieżek 
rowerowych

seria NAOS



MODEL MOC STRUMIEŃ WYMIARY WAGA

Naos-27 27 W 3 970 lm

476 x 248 x 120 mm 3,6 kg
Naos-33 33 W 4 750 lm
Naos-40 40 W 5 640 lm
Naos-45 45 W 6 480 lm
Naos-50 50 W 7 100 lm

PARAMETRY NAOS-27 NAOS-33 NAOS-40 NAOS-45 NAOS-50

Parametry świetlne
źródło światła 96 szt. 96 szt. 96 szt. 128 szt. 128 szt.
skuteczność świetlna 136…143 lm/W 134…141 lm/W 131…138 lm/W 133…140 lm/W 131…138 lm/W
temperatura barwowa 4 000 K
współczynnik oddawania barw Ra > 80

Parametry elektryczne
napięcie wejściowe 198…264 V
częstotliwość 50/60 Hz
współczynnik mocy 0,97 0,98 0,98 0,97 0,98
sprawność zasilacza 86% 88% 90% 91% 92%
sterowanie brak

Parametry eksploatacyjne
zakres temperatury pracy -35…+40°C
stopień ochrony IP66
odporność na uderzenia IK08
klasa ochronności I
odporność na przepięcia 10 kV
żywotność obliczeniowa L80B10 > 100 000 godz.
gwarancja na oprawę 5 lat
gwarancja na zasilacz 8 lat

Parametry konstrukcyjne
obudowa aluminiowa, malowana proszkowo
przysłona szyba hartowana 4 mm, bezbarwna
kolor szary
mocowanie na słupie, wysięgniku Ø 48 lub 60 mm
regulacja pochylenia od +15° do -5°, co 5°

PARAMETRY

MODELE
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RYSUNKI TECHNICZNE
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Obudowa
Obudowa oprawy aluminiowa (odlew wysokociśnieniowy), 
szyba ze szkła hartowanego, bezbarwnego, dostęp do 
komory zasilacza beznarzędziowy, przy otwieraniu pokrywy 
zasilanie odłączane. Panel LED wymienny, 8 układów optycz-
nych przeznaczono do oświetlenia dróg, parkingów. Tempe-
ratura barwowa światła oprawy to 4000 K, Ra80. Szczelność 
oprawy na poziomie IP66, odporność na uderzenia na pozio-
mie IK08. Dla wentylacji komory oprawy zastosowano korek 
odpowietrzający z membraną jednokierunkową. Dla pod-
łączenia zastosowano wypust kablowy w gumowej izolacji 
3x1,0. Oprawa montowana na słupie z wysięgnikiem w pionie 
lub poziomie. Kąt pochylenia oprawy +15°/-5° co 5°.

LED
W oprawach zastosowano diody LED Edison 2835 o skuteczność od 192 do 203 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 zakwalifikowało diodę LED do Risk Group 1 (jest dopuszczona do stosowania w oprawach bez ograniczeń). Tempe-

ratura barwowa 4 000K, odchylenie kolorów – trzecia elipsa 
MacAdama (słabo zauważalne odchylenie). Współczynnik 
oddawania barw Ra 82. W oprawie Naos diody LED zasilane 
są prądem od 110 do 130mA, podczas gdy ich maksymalny 
prąd wynosi 300mA. Niskie obciążenie diod znacznie spo-
walnia 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 mm. 
Wysoka przepuszczalność soczewek wykonanych z PMMA 
oraz szyby minimalizuje straty i w połączeniu z wysokowy-
dajnymi diodami LED pozwala uzyskać do 150 lm/W.

Zasilacz
W oprawach z serii Naos zastosowany został zasilacz Tridonic, o wysokiej odporności na przepięcia do 10 kV, dedykowany do 
środowiska drogowego. 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 +50°C. Zasilacz 
jest objęty 8 letnią gwarancją producenta. Opcjonalnie dostępne modele z zasilaczem Philips lub Inventronics.

OPIS KOMPONENTÓW
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