
Oprawa do oświetlenia parkingów i ulic,  
chodników i ścieżek rowerowych

NAOS

IP66

IK08

napięcie zasilania 
198…264 V
przepięcie
10 kV
temp. pracy
-35 … +40°C

151
lm/W



PRZETARGI PUBLICZNE

Naos to oprawa stworzona do przetargów publicznych, doskonale odpowiadając takim wymaganiom jak: dostęp do 
zasilacza bez narzędziowy, szyba ze szkła hartowanego, panel LED wymienny, ochrona IP66 oraz IK09, odporność na 
przepięcia do 10 kV.

Regulacja położenia
Oprawa może być dowolnie ustawiona w zakresie +15°/-5°, co 5°.

W oprawie zastosowano do 128 wydajnych LED Edison 
o skuteczności 196 lm/W. Dzięki temu uzyskano z oprawy ponad 
150 lm/W.

Dzięki zastosowaniu markowych komponentów gwarancja na 
oprawę wynosi 5 lat. Gwarancja na zasilacz 8 lat.

W oprawie zastosowano sterowanie bezprzewodowe w obudowie 
Zhaga Book 18. Dzięki temu można uzyskać dodatkową 
oszczędność i komfort oświetlenia.

EFEKTYWNOŚĆ

GWARANCJA

STEROWANIE

151 lm/W

ZHAGA BOOK 18

5 lat

+15°+15°

- 5°- 5°

151
lm/W



Szyba z hartowanego szkła 
Szyba ze szkła hartowanego 
bezbarwnego charakteryzuje 
się wysoką transparentnością,  
skutecznie chroni układ optyczny, 
a także nie matowieje z czasem.

Korek odpowietrzący
Zastosowanie 
kompensatora ciśnienia 
z jednokierunkową 
membraną zawsze 
podtrzymuje suchy stan 
oprawy wewnątrz.

Zasilacze
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.

Soczewki 16in1 
Zastosowanie soczewek 16in1 
pozwala zmieścić w oprawie dużą 
ilość LED, obniżając obciążenie 
LED dla uzyskania maksymalnej 
skuteczności.

FOTOMETRIE
W oprawie zastosowano 10 układów optycznych, dla 

oświetlenia ulic i chodników, dróg osiedlowych, gminnych, 
ekspresowych, parkingów i placów.



5 modeli o różnych mocach pozwoli 
optymalnie dobrać oprawę do odpowiedniej 
wysokości i wymaganego natężenia.

MODEL MOC STRUMIEŃ WYMIARY TEMP. PRACY WAGA

Naos-27 27 W 3 970 lm

476 x 248 x 120 mm 3,6 kg 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

MODELE
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