seria

VENTO

Oprawa High Bay do oświetlenia otwartej
przestrzeni i ścieżek komunikacyjnych

Seria Vento została zaprojektowana jako inteligentna oprawa High Bay o bardzo wysokiej
skuteczności do 182 lm/W. Aluminiowa i anodowana obudowa z gładką powierzchnią
skutecznie odprowadza ciepło oraz jest bardzo łatwa w konserwacji. Seria Vento występuje
w dwóch wariantach konstrukcyjnych - z odbłyśnikiem liniowym i rastrowym. Obydwa układy
rastrowe zostały dopasowane do równomiernego oświetlenia powierzchni z wysokości od
6 do 12 m. Podstawową zaletą rastrowego odbłyśnika jest bardzo niskie olśnienie. Seria
Vento występuje także w wariancie z układem optycznym przeznaczonym do skutecznego
oświetlenia ścieżek komunikacyjnych o szerokości od 2 do 4 m z wysokości od 6 do 15 m.

realizacja ZNTK, Mińsk Mazowiecki

PARAMETRY
PARAMETRY
Parametry świetlne
źródło światła
rozsył światła
skuteczność świetlna

temperatura barwowa

VENTO
130/150

VENTO-R
130/150

VENTO-R-153

900 szt.

912 szt.

912 szt.

sym. 65, 100

sym. 65, 100

182 lm/W

181 lm/W

asym. 65/120,
100/120
182 lm/W

współczynnik oddawania barw

4 000 K

Ra > 80

Parametry elektryczne
napięcie wejściowe

198…264 V

współczynnik mocy

0,98

częstotliwość

50/60 Hz

sprawność zasilacza

96%

sterowanie

DALI

zakres sterowania
Parametry eksploatacyjne
zakres temperatury pracy
stopień ochrony

1…100%
-25…+50°C

odporność na uderzenia

-25…+50°C
IP65*

-25…+65°C

IK08

żywotność obliczeniowa
L80B10

> 100 000 godz.

gwarancja

5 lat

Parametry konstrukcyjne
obudowa

aluminiowa, anodowana

plafon

poliwęglan transparentny

kolor

odbłyśnik

mocowanie

szary

liniowy

rastrowy

* nie zalecamy mycia opraw wodą i płynami pod ciśnieniem

realizacja DEVELEY, Warszawa
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rastrowy

wspornik, wspornik obrotowy, liny

MODELE
MODEL

ZASILACZ

MOC

SKUTECZNOŚĆ

STRUMIEŃ

130 W

182 lm/W

23 660 lm

150 W

181 lm/W

27 150 lm

130 W

182 lm/W

23 660 lm

150 W

181 lm/W

27 150 lm

TEMP. PRACY

WAGA

-25…+50°C

3,0 kg

-25…+50°C

3,0 kg

-25…+65°C

3,2 kg

Oprawy z odbłyśnikiem liniowym
Vento-130-S

Vento-130-N
Vento-150-S

wbudowany

Vento-150-N
Oprawy z odbłyśnikiem rastrowym
Vento R-130-S

Vento R-130-N
Vento R-150-S

wbudowany

Vento R-150-N

Oprawy z odbłyśnikiem rastrowym, zasilaczem na zewnątrz
Vento R-153-S

Vento R-153-N

na zewnątrz

153 W

Oprawy do oświetlenia ścieżek komunikacyjnych
Vento-100-C1

Vento-100-C2

Vento-100-CC1
Vento-150-C1

Vento-150-C2

Vento-150-CC1

100 W
wbudowany
150 W

181 lm/W

27 693 lm

170 lm/W

17 000 lm

163 lm/W

160 lm/W

16 300 lm

16 000 lm

170 lm/W

25 500 lm

160 lm/W

24 000 lm

163 lm/W

24 450 lm

-25…+50°C
3,2 kg
-25…+45°C

realizacja WIŚNIOWSKI, Nowy Sącz
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FOTOMETRIE
VENTO-S

VENTO-N

VENTO R-S

VENTO R-N

Do oświetlenia
otwartej przestrzeni.
Dedykowana wysokość
montażu 6-9 m.

Do oświetlenia
otwartej przestrzeni.
Dedykowana wysokość
montażu 9-12 m.

Do oświetlenia otwartej
przestrzeni.
Rastrowy odbłyśnik.
Dedykowana wysokość
montażu 6-9 m.

Do oświetlenia
otwartej przestrzeni.
Rastrowy odbłyśnik.
Dedykowana wysokość
montażu 9-12 m.

VENTO-C1

VENTO-C2

VENTO-CC1

Do oświetlenia
ścieżek komunikacyjnych
o szerokości 3-3,5m.
Wysokość montażu 6-7 m.

Do oświetlenia
ścieżek komunikacyjnych
o szerokości 3-3,5 m.
Wysokość montażu 7-12 m.

Do oświetlenia
ścieżek komunikacyjnych
o szerokości 2-2,5 m.
Wysokość montażu >7 m.

realizacja Wirthwein Polska, Łódź
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RYSUNKI TECHNICZNE
do montażu na wspornikach
max 1535

129

455

81

117

91

Vento-S/N
Vento R-S/N

167

Vento-CC1/CC2

139

Vento-C1/C2

90

91

1500

90

do montażu na wspornikach obrotowych
170°

Vento-CC1/CC2

142

177

154
Vento-C1/C2

max 1539

Vento-S/N
Vento R-S/N

do montażu na linach

Vento-C1/C2

Vento-CC1/CC2

max 1465

Vento-S/N
Vento R-S/N

realizacja POLIGAL POLSKA, Skarbimierz
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OPIS KOMPONENTÓW
Obudowa

Obudowa oprawy jest wykonana w konstrukcji monobloku
z anodowanego aluminium. Zastosowany został plafon
z poliwęglanu transparentnego. Całości dopełniają osłonki
ze stali cynkowanej zamontowane przy pomocy stalowych
wkrętów cynkowanych, które są uszczelnione podkładkami
z poliamidu. Uszczelnienie plafonu i osłonek jest silikonowe.
Zastosowano umieszczony u góry oprawy wypust kablowy
5x0,75 Helutherm 120. Dławnica kablowa wykonana została
z poliamidu, a jej uszczelnienie jest 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 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 +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 kolorów – trzecia elipsa MacAdama (słabo zauważalne odchylenie). 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 5
lat, z możliwością wydłużenia (strumień 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%. Osiem wariantów
odbłyśników pozwala dostosować oprawę do oświetlenia hal lub ścieżek komunikacyjnych z wysokości od 5 do 18 m. Przy
projektowaniu układów optycznych do oświetlenia ścieżek komunikacyjnych skupiono się na równomiernym oświetleniu półek
regałów bez przerw pomiędzy oprawami i wystarczającym oświetleniem górnych półek na całej długości regałów.

Zasilacz (dla Vento S i N)

W serii Vento S i N została zastosowana przemysłowa wersja
tunelowego zasilacza serii LCI producenta Tridonic (Austria)
o mocy 150 W. Najwyższa sprawność powyżej 96% minimalizuje straty oprawy i znacząco redukuje nagrzewanie się komponentów zasilacza. Maksymalna temperatura otoczenia zasilacza (Ta) do +70°C pozawala w pełni bezpiecznie podnieść
temperaturę pracy oprawy powyżej +50°C z wbudowanym
zasilaczem i do +65°C z zasilaczem na zewnątrz. Zasilacz jest
sterowany w najnowszym standardzie DALI2 oraz dodatkowo
może być zaprogramowany w trybie Corridor-function albo
Touch DIM. Żywotność zasilacza wynosi ponad 100 000 godzin
przy temperaturze otoczenia oprawy +40°C (dla zasilaczy
wbudowanych). Zasilacz objęty gwarancją producenta 8 lat.

Zasilacz (dla Vento C i CC)

W serii Vento C i CC została zastosowana przemysłowa wersja
tunelowego zasilacza serii OTI, producenta Osram o mocy
150 W z bardzo rozbudowanymi funkcjami eksploatacyjnymi.
Wysoka sprawność powyżej 95% minimalizuje straty oprawy
i znacząco redukuje nagrzewanie się komponentów zasilacza.
Maksymalna temperatura otoczenia zasilacza (Ta) do +70°C
pozwala podnieść temperaturę pracy oprawy do +50°C.

Inteligentna kontrola temperatury zasilacza w przypadku
wystąpienia ryzyka przegrzania, łagodnie obniża moc
opraw y do momentu ustabilizowania maksymalnej
temperatury. Zasilacz jest sterowany w standardzie DALI oraz
dodatkowo może być zaprogramowany w trybie Corridorfunction albo Touch DIM. Żywotność zasilacza wynosi ponad
100 000 godzin przy temperaturze otoczenia oprawy +35°C.
Zasilacz jest objęty 8 letnią gwarancją producenta.
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