
hermetyczna oprawa do oświetlenia otwartej 
przestrzeni z wysokości do 5 m

HERMIKO

IP65

IK08

napięcie zasilania 
220-240 V
sterowanie
DALI
temp. pracy
-25 … +40°C

172
lm/W

do 5 m



Celem projektowania oprawy było uzyskanie wysokiej 
efektywności – ponad 170 lm/W, skutecznego odprowadzenia 
ciepła (maksymalna temperatura pracy do +40°C) i niskiej ceny.

Obudowa oprawy oraz plafon wykonane są z poliwęglanu, co 
w połączeniu z silikonowym uszczelnieniem gwarantuje wytrzymałość 
mechaniczną na poziomie IK08 oraz wodoszczelność na poziomie IP65 
w okresie 5 lat gwarancji, podczas eksploatacji w zakładach produkcyjnych. 

Oprawa wyposażona jest w zasilacz Helvar najnowszej generacji 
o najwyższej skuteczności - do 94%. Seria Hermiko dostępna 
jest w wersjach bez sterowania i ze sterowaniem DALI (zakres 
sterowania od 10 do 100%).

EFEKTYWNOŚĆ

GWARANCJA

WYPOSAŻENIE I STEROWANIE

174 lm/W

HELVAR / DALI

5 lat

Półprzezroczysty plafon
Dla uzyskania wysokiej 
przepuszczalności zastosowano 
przezroczysty poliwęglan 
z satynowaną powierzchnią 
i dodatkowym soczewkowaniem. 

Podłączenie zewnętrzne
Gdy wymagana jest możliwość 
podłączenia kabli bez zdejmowania 
plafonu, dostępna jest wersja złączek 
Outside connect.

12 zatrzasków ze stali 
nierdzewnej

Uszczelnienie IP65 w okresie 5 lat 
gwarancji możliwe jest dzięki 

zastosowaniu 12 zatrzasków ze stali 
nierdzewnej.

Przelotowe połączenie
W standardowej wersji z obydwu stron 
oprawy zamontowano dławnice kablowe 
o szczelności IP67. Podłączenie kabli 
możliwe jest po zdjęciu plafonu. 

172
lm/W



BUDOWA

Panel LED
Aby uzyska skuteczność 
172 lm/W w oprawie o mocy 
80 W zastosowano 390 szt. diod 
led Edison najnowszej generacji 
o skuteczności 211 lm/W, 
zamontowanych na aluminiowej 
podkładce.

Zasilacz Helvar
Zasilacz Helvar wyróżnia 
się bardzo niskimi stratami 
(sprawność 94%) oraz niską 
awaryjnością (żywotność 
do 100 000 godzin przy 
temperaturze otoczenia 
oprawy +30°C).

Panel LED blokowany 
w plafonie
Przy podłączaniu kabli 
lub wymianie zasilacza 
w oprawie Hermiko 
dostęp do panelu LED 
jest ograniczony. Panel 
LED jest fabrycznie 
montowany w warunkach 
antystatycznych i następnie 
blokowany w plafonie. 

Oprawa składa się z trzech głównych części. Profilowany panel 
z paskami LED mocowany jest na specjalne zatrzaski w plafonie. 
Takie rozwiązanie blokuje panel LED przed przypadkowym 
dotknięciem, a dodatkowo usztywnia sam plafon i zapobiega 
jego deformacjom podczas zapinania zatrzasków oprawy. 

Wzmocniona obudowa oprawy o grubości  2,7 mm oraz 12 
zatrzasków znacząco zmniejszają odkształcenia w miejscach 
pomiędzy zapięciami. 



Pięć różnych mocy oprawy (od 26 W do 
80 W) pozwoli optymalnie dobrać idealną 
oprawę do odpowiedniej wysokości 
i wymogów natężenia. 

MODELE

RYSUNKI TECHNICZNE

MODEL MOC STRUMIEŃ WYMIARY WAGA

Hermiko-26 26 W 4 200 lm 1225 x 83 x 80 mm 2,0 kg

Hermiko-38 38 W 6 300 lm 1225 x 83 x 80 mm 2,0 kg

Hermiko-51 51 W 8 700 lm 1225 x 83 x 80 mm 2,0 kg

Hermiko-64 64 W 11 000 lm 1225 x 83 x 80 mm 2,0 kg

Hermiko-80 80 W 13 800 lm 1525 x 83 x 88 mm 2,1 kg

A

D

C

B

MODEL A x B x C D (min) D (max)
Hermiko-26 1225 x 83 x 80 mm
Hermiko-38 1225 x 83 x 80 mm
Hermiko-51 1225 x 83 x 80 mm
Hermiko-64 1225 x 83 x 80 mm
Hermiko-80 1525 x 83 x 80 mm

670 mm
670 mm
670 mm
670 mm
960 mm

1020 mm
1020 mm
1020 mm
1020 mm
1310 mm

HERMIKO-26 ... 80
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