
Seria Vento HT została zaprojektowana z myślą o strefach o podwyższonej temperaturze 
otoczenia dochodzącej do +90°C. Konstrukcja oprawy przewiduje ciągłą pracę opraw 
w zakładach hutniczych, zamontowanych nad piecami, czy strefami odlewu. Do zasilania 
układu LED w oprawach zastosowane zostały drivery sekwencyjne bez wykorzystania 
kondensatorów, które zwykle ograniczają maksymalną temperaturę pracy opraw. Oprawa 
z serii Vento HT przeznaczona jest do zawieszania na wysokości od 4 do 12 m z możliwością 
montażu pod dowolnym kątem. 

Oprawa do oświetlenia stref o podwyższonej 
temperaturze, wysokość montażu od 5 do 12 m

seria VENTO HT



PARAMETRY VENTO HT

Parametry świetlne
źródło światła 720 szt.
rozsył światła asym. 65/120, 100/120, sym. 120/120
skuteczność świetlna 151 lm/W
temperatura barwowa 4 000 K
współczynnik oddawania barw Ra > 80

Parametry elektryczne
napięcie wejściowe 200…250 V
częstotliwość 50/60 Hz
współczynnik mocy 0,98
sprawność zasilacza 85%
sterowanie brak
zakres sterowania -

Parametry eksploatacyjne
zakres temperatury pracy -25…+90°C
stopień ochrony IP65
odporność na uderzenia IK08
żywotność obliczeniowa L80B10 > 90 000 godz.
gwarancja 3 lata

Parametry konstrukcyjne
obudowa aluminiowa, anodowana
kolor szary
plafon poliwęglan
odbłyśnik liniowy
mocowanie wspornik, wspornik obrotowy, liny

PARAMETRY

MODELE

MODEL MOC SKUTECZNOŚĆ STRUMIEŃ WYMIARY TEMP. PRACY WAGA

Vento-100-S
100 W 151 lm/W 15 100 lm 1 500 x 90 x 81 mm -25…+90°C 2,8 kg

Vento-100-N
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RYSUNKI TECHNICZNE

FOTOMETRIE

Do oświetlenia 
otwartej przestrzeni. 

Dedykowana wysokość 
montażu 6-9 m.

VENTO HT-S

Do oświetlenia 
otwartej przestrzeni. 

Dedykowana wysokość 
montażu 9-12 m.

VENTO HT-N
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Obudowa
Obudowa oprawy jest wykonana w konstrukcji monobloku 
z anodowanego aluminium. Zastosowany został plafon z poli-
węglanu transparentnego. Całości dopełniają osłonki ze stali 
cynkowanej zamontowane przy pomocy stalowych wkrętów 
cynkowanych. Uszczelnienie plafonu i osłonek jest silikonowe. 
Zastosowano umieszczony u góry oprawy silikonowy wypust 
kablowy 3x0,75. Dławnica kablowa jest mosiężna, a jej uszczel-
nienie silikonowe.

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 Vento HT 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 +85°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 (słabo zauważalne odchyle-
nie). Współczynnik oddawania barw Ra>80. W oprawie diody 
LED zasilane są prądem od 50 do 65 mA, podczas gdy ich 
maksymalny prąd wynosi 300 mA. Niskie obciążenie diod 
znacznie spowalnia ich degradację i podnosi skuteczność 
oprawy, dlatego gwarancja na układy LED wynosi 3 lata (stru-
mień świetlny nie spadnie poniżej 80% początkowej wartości).

Układ optyczny
Układ optyczny serii Vento został zaprojektowany jako wyjątkowo skuteczny, z minimalnymi stratami przy skupieniu światła. 
W oprawie zastosowano odbłyśnik Miro-Silver z powłoką z czystego srebra ze stopniem odbicia ponad 98%. Cztery warianty 
odbłyśników pozwalają dostosować oprawę do oświetlenia hal z wysokości od 4 do 12 m.

Zasilanie do opraw HT
Dla opraw dedykowanych do wysokich temperatur wykorzystano sekwencyjny liniowy driver, umieszczony na obwodach dru-
kowanych razem z diodami LED. Sekwencyjny driver zmienia moc układu LED w zależności od napięcia zasilania, co oznacza, iż 
spadek napięcia powoduje spadek mocy oprawy i odwrotnie. W układzie zasilającym zrezygnowano ze skracających żywotność 
oprawy kondensatorów. Za sprawą pracy układu z częstotliwością 100 Hz nie jest wskazane stosowanie opraw tego typu w bez-
pośrednim otoczeniu stref z maszynami do obróbki. Żywotność driverów tego typu wynosi ponad 50 000 godzin przy stałej 
pracy opraw w temperaturze otoczenia +90°C. Konstrukcja zasilacza charakteryzuje się wyjątkową prostotą i bezawaryjnością.

OPIS KOMPONENTÓW
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