...enerrgetické úspory

ENERGETICKY
ÚSPORNÁ VÝKONOVÁ

LED ČIPOVÁ SVÍTIDLA
Svítidla jsou určena jako náhrada standardních osvětlovacích těles, která
byla vybavena zářivkovými trubicemi. Jsou vlastní konstrukce a splňují nároky prostředí vyhovující podmínkám IP65. Používají nejmodernější generaci COB (LED CORE) čipů, které mají vysokou svítivost a malou energetickou náročnost. Optická soustava je dále vybavena kvalitními křišťálovými
rozptylovacími čočkami v kombinaci s kaleným difuzním krycím sklem
Masterpoint. Svítidla se vyznačují vysokou účinností a životností světelných
zdrojů až 150 000 hodin. Ve spojení s konstrukcí svítidla, která je ošetřena
několikanásobnou ochranou proti vlivu vnějšího prostředí, zákazník získává
výrobek s vysokou užitnou hodnotou. Těleso obsahuje zrcadlovou plochu
s postříbřeným povrchem, který zaručuje odrazivost 99,7%, což v celkovém
světelném výkonu zaručuje účinnost více jak 90% dle certiﬁkátu EZU.
Svítidla se vyrábí v provedení se šesti čipy, při spojení s elektronickou kaskádovou regulací, automatika dle světelných podmínek a pohybu v okolním prostředí, přiřazuje vždy příslušný počet LED čipů. Toto řešení zajistí úsporný a zároveň
inteligentní zdroj světla, který zabrání přesvícení nebo nedostatečnému pokrytí
osvětlované plochy. Vzhledem ke speciﬁckému použití, je měření okolního prostředí prováděno na základě nastavené časové konstanty a eliminuje okamžité
extrémy. Řídící elektronika tedy zasahuje pouze v případě, kdy se světelné podmínky změní v určitém nastaveném časovém intervalu.
Tělesa se vyrábí v provedení o délce 1200 mm, s čipy o příkonech 54-120 W.
Jsou určena především jako osvětlovací tělesa do montážních hal, skladů
a všude tam, kde je kladen důraz na rozptýlené kvalitní umělé světlo s nízkými nároky na energii. Profesionální instalace svítidel počítá se splněním
předepsaných hygienických podmínek.
Umístění těles je 6-8 m nad podlahou velmi jednoduchým upínacím mechanizmem. Propojení svítidel pro průběžné zapojení a připojení řídící jednotky je
řešeno standardizovanými paticemi, které jsou součástí výrobku.
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PŮVODNÍ KONSTRUKCE TĚLA SVÍTIDLA, VYSOKÁ KVALITA ZPRACOVÁNÍ
VOLITELNÁ KASKÁDOVÁ REGULACE S NAPROGRAMOVANOU LOGIKOU
OVLÁDÁNÍ, KTERÁ UMOŽŇUJE VOLITELNOU REAKČNÍ DOBU A ELIMINACI
NAMĚŘENÝCH ŠPIČEK
VYSOKÁ ODOLNOST K VNĚJŠÍMU PROSTŘEDÍ, VYHOVUJÍCÍ CERTIFIKACI IP 65
ENERGETICKÁ ÚČINNOST PŘES 90% DOLOŽENÁ PROTOKOLEM O ZKOUŠCE Z EZU
SNADNÁ MONTÁŽ POMOCÍ UNIFIKOVANÝCH PATIC A STAVEBNICOVÉMU
ŘEŠENÍ KONSTRUKCE
ZÁRUKA 7 LET NA VÝROBEK (MIMO VLASTNÍCH LED ZDROJŮ)

DO INTERIÉRU

TECHNICKÉ PARAMETRY
zdroj:

6× LED COB čip ﬁrmy Citizen
dle výkonu svítidla

příkon:

54 W – 120 W

teplota světla:

4 000K

světelný tok:

Až 22 450 lm

vyzařovací úhel:

cca 75°

provozní napětí:

220-240 V

energetická třída: A+
životnost:

cca 150 000 hodin

stupeň ochrany:

IP 65

vhodné pro
použití:

montážní haly, sportovní
zařízení, průmyslové kuchyně,
sklady, atd…

řídící logika:

volitelná kaskádová regulace,
programovatelná
prostřednictvím PC

hmotnost:

13 kg

rozměry
(š×v×h):

1 237×100×268 mm

volitelná jednotka
kaskádové regulace
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Výrobce zajišťuje odbornou montáž včetně předprojektové fáze, která spočívá především v analýze osvětlovaných
prostor a přípravy studie osvětlení, která navrhuje umístění svítidel v souladu s příslušnými hygienickými předpisy.
Po vlastní montáži výrobce tyto hodnoty změří a připraví legislativní předání pro kontrolní orgány.

CERTIFIKACE
Průmyslové svítidlo Solarius splňuje podmínky certifikace
Elektrotechnického zkušebního ústavu na základě certifikátu č.: 1130446

SVÍTIDLO JE VE SHODĚ S POŽADAVKY NOREM:
ČSN EN 60598-1:09,
ČSN EN 60598-2-1:97,
ČSN EN 55015 ed.3:07+A1:08+A2:09,

ČSN EN 61000-3-2 ed.3:06+A1:10+A2:10,
ČSN EN 61547 ed.2:10,
ČSN EN 60598-1 ed.5:09+A11:09, oddíl 9

SVĚTELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI
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Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje
shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády
č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. v platném znění.

www.solariusenergy.cz

