The joy
of choosing
a COSMO
color

Przedstawiamy nowe COSMO FX www.essystem.pl/cosmoFX

COSMO ORION

COSMO ECLIPSE

COSMO NOVA

Praktyczny, wielobarwny,
inspirujący

Dark Light - zapewnia
niskie olśnienie

Sprawdza się w najtrudniejszych
warunkach

Transparentna, podświetlana, kolorowa
obudowa oprawy z poliwęglanu,
z dyfuzorem ze strukturą pryzmatyczną.
Wewnętrzna struktura dyfuzora
ogranicza widoczność świecących
punktów LED i zapewnia równomierny
rozsył światła. Idealny produkt do miejsc
wymagających ochrony przed wnikaniem
wody, kurzu lub ciał stałych, pozwalający
dodatkowo kreatywnie zaaranżować
przestrzeń kolorami.

Wysoka skuteczność świetlna
i szczelność, płynna regulacja strumienia
świetlnego, dobry współczynnik oddawania barw oraz niski poziom olśnienia
dzięki zastosowaniu rastra parabolicznego wysokiej jakości. Oprawa sprawdzi się
zarówno w obiektach biurowych, jak
i w wymagających przestrzeniach przemysłowych.

Wykorzystanie trzech soczewkowych
układów optycznych o średnio-szerokim,
wąskim lub asymetrycznym rozsyle
światła pozwala zoptymalizować efekt
oświetleniowy ograniczając jednocześnie
poziom olśnienia. Przezroczysty
dyfuzor zabezpiecza soczewki i ułatwia
utrzymanie opraw w czystości.

IP66, IK08
Transparentny kolorowy lub
bezbarwny korpus
Obudowa wykonana z poliwęglanu
o wysokiej odporności na udary
mechaniczne IK08
Podświetlany korpus – mieszany
rozsył światłości
Klosz ze strukturą pryzmatyczną
zapewniającą równomierny rozsył
światła, redukującą poziom olśnienia
i ograniczającą widoczność świecących
punktów LED
CRI > 80

IP66, IK08
Korpus w kolorze lakierowanym
metalicznym, szarym lub w 7 transparentnych kolorach (dostępny na
zamówienie)
Klosz przeźroczysty z dodatkowym
układem optycznym w postaci rastrów
typu darklight ograniczających poziom
olśnienia
Obudowa wykonana z poliwęglanu
o wysokiej odporności na udary
mechaniczne IK08
CRI > 80

IP66, IK08
Korpus w kolorze szarym lub
lakierowanym metalicznym (dostępny
na zamówienie)
Klosz przeźroczysty z dodatkowym
układem optycznym w postaci
soczewek liniowych ograniczających
poziom olśnienia i zwiększających
sprawność oświetlenia
Dostępne wersje do pracy w szerokim
zakresie temperatur od -40°C do +50°C
Obudowa wykonana z poliwęglanu
o wysokiej odporności na udary
mechaniczne IK08
Wysoka skuteczność świetlna opraw do
145 lm/W

COSMO ORION

COSMO ECLIPSE

COSMO APEX

COSMO APEX

dystrybucja światła w zakresie 360°,
7 transparentnych kolorów korpusów

Najwyższa wydajność w najlepszej
cenie
Odpowiednia odległość pomiędzy
modułami LED a półokrągłym w przekroju
dyfuzorem ze strukturą pryzmatyczną
zapewnia równomierne rozświetlenie
jego powierzchni. COSMO APEX oferuje
niepowtarzalne wzornictwo i najlepszy
stosunek wydajności do ceny dla
typowych zastosowań oświetleniowych
w miejscach wymagających zwiększonej
szczelności opraw.
IP66, IK08
Korpus w kolorze szarym lub
lakierowanym metalicznym (dostępny
na zamówienie)
Klosz ze strukturą pryzmatyczną
zapewniającą równomierny rozsył
światła, redukującą poziom olśnienia
i ograniczającą widoczność świecących
punktów LED
Wysoka skuteczność świetlna opraw
do 154 lm/W
Obudowa wykonana z poliwęglanu
o wysokiej odporności na udary
mechaniczne IK08
Dostępne wersje do pracy w szerokim
zakresie temperatur od -40°C do +50°C

dyfuzor ze strukturą pryzmatyczną

COSMO NOVA

przeźroczysty dyfuzor,
wysokosprawny raster paraboliczny

dyfuzor ze strukturą pryzmatyczną

3 dedykowane optyki soczewkowe,
przeźroczysty dyfuzor z dodatkowym układem optycznym
w postaci soczewek liniowych

LED
LUMINAIRES
FOR VERSATILE
APPLICATIONS

COSMO FX – Nowa deﬁnicja

wszechstronności

Obudowa oprawy z poliwęglanu o dużej odporności na uderzenia mechaniczne
(IK08) i wysokiej szczelności (IP66)
Dostępne różne kolory korpusów: szary, lakierowany metaliczny, bezbarwny
przeźroczysty oraz w sześciu transparentnych kolorach
Szeroki wybór dostępnych optyk: dyfuzor przezroczysty lub ze strukturą
pryzmatyczną, soczewki liniowe, wysokosprawny raster paraboliczny
typu Dark Light
Bezpośredni lub mieszany rozsył światła
Wysoka skuteczność świetlna – do 154 lm/W *
Oprawy przystosowane do pracy w szerokim zakresie temperatur otoczenia:
od -40°C do +50°C o ograniczonej temperaturze obudowy według
PN-EN 60598-2-24
Łatwy i szybki montaż. Oprawa wyposażona w liczne otwory do aranżacji
okablowania

* Podane wartości, w związku z ciągłym rozwojem technologii LED, są na bieżąco aktualizowane na stronach internetowych ES-SYSTEM

www.essystem.pl/cosmoFX

