Smukła i minimalistyczna
Rodzina Glamox C95

Glamox C95
– Jedna rodzina, nieograniczone
możliwości
Pierwsze oprawy z rodziny C95 firmy Glamox pojawiły się
na rynku już w 2016 roku. W krótkim czasie stały się jednymi
z naszych najpopularniejszych produktów. Nie jest to żadna
niespodzianka – dyskretny design, smukły profil i w pełni
rozświetlone powierzchnie sprawiają, że seria C95 po prostu
da się lubić. Zachowując prostotę projektu, w którym subtelne
wgłębienie stanowi jedyny element dekoracyjny, nasi projektanci
stworzyli produkt idealny do szerokiej gamy zastosowań.
W pierwszej kolejności oprawy C95 wprowadziliśmy w wersji do wbudowania
i nastropowej. Następnie poszerzyliśmy asortyment o warianty naścienne w dwóch różnych
rozmiarach, a w 2019 roku wprowadziliśmy oprawę Glamox C95 Circle do montażu
zwieszanego, dostropowego i nastropowego. Wszystkie produkty wykorzystują technologię
krawędziowego podświetlenia, co pozwala uzyskać smukły profil bez widocznych punktów
świecących.
Dzięki możliwości łączenia różnych kształtów, kolorów, rozmiarów, opcji montażu i układów
optycznych otrzymujesz pełne spektrum produktów uwalniających kreatywność. Rodzina
opraw C95 obejmuje ponad 1000 różnych wersji! Zapoznaj się z nimi na stronach 20–21.
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Forma podąża za funkcją

W pełni rozświetlona powierzchnia

To ważne motto dla projektantów tworzących oprawę
C95. Oznacza ono po prostu, że proces projektowania
rozpoczęli od rozważenia, jakie funkcje powinna
posiadać oprawa.

Dekoracyjne frezowane zagłębienie

Nasi projektanci ustalili, że zależy im na wąskim profilu, który ułatwi wbudowanie
opraw w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni międzystropowej. To
korzystna cecha również w wersji do nabudowania, ponieważ dzięki temu
oprawa zajmuje pod sufitem niewiele miejsca. Kolejną pożądaną właściwością
była w pełni rozświetlona powierzchnia bez żadnych widocznych punktów
świecących. Taka kombinacja wymagała tzw. „technologii podświetlania
krawędziowego”, co oznacza, że diody LED są umieszczane nie u góry oprawy,
a wokół jej krawędzi.

Smukły profil (25 mm)

Strumień świetlny 2000-27000 lm
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Obudowa z odlewanego ciśnieniowo aluminium, wykończona w kolorze szarym
lub białym, uzupełnia trwałą konstrukcję. Niski poziom olśnienia w miejscu pracy
zapewnią oprawy dostępne z optyką mikropryzmatyczną, natomiast optyka
opalowa może służyć do uzyskania miękkiego, rozproszonego światła.
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„Projektant wie, że osiągnął
doskonałość, nie wtedy, gdy
nie ma już nic do dodania, ale
gdy nie ma już nic więcej do
odjęcia”.
Antoine de Saint-Exupery
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Projektant, Hans Bleken Rud

Proste,
surowe kształty
– Podczas pracy nad produktami z serii Glamox C95
chciałem mieć pewność, że ich forma będzie miała taki sam
wyraz, jak kwadratowe i prostokątne produkty należące do
tej rodziny. Oprawy C95 charakteryzują się smukłym profilem
oraz w pełni rozświetlonymi powierzchniami. Starałem się
zachować proste, surowe kształty. Pozostawiłem również
frezowane wgłębienie, które tworzy cień wokół ramy,
aby nadać jej charakteru. W przypadku oprawy
zwieszanej stworzyliśmy wersję emitującą w górę
niewielką ilość światła, które tworzy na
stropie dekoracyjne odbicie.

Hans Bleken Rud to norweski projektant
przemysłowy. Ukończył Szkołę Architektury
i Projektowania w Oslo (Oslo School of
Architecture and Design) z tytułem magistra
wzornictwa przemysłowego. W ostatnich
latach jego kariera skupiona była na
różnych projektach związanych z oprawami
i oświetleniem, ale tworzył również produkty
dla przemysłu sportowego i lotniczego. Jako
projektant pracuje dla firmy Glamox od
2007 roku.

„Łatwo jest rzeczy
komplikować; wyzwaniem
jest zaprojektowanie czegoś
nieskomplikowanego”.
Designer, Stefan Pettersson
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Poznaj Circle

Oprawa Glamox C95 Circle jest najnowszym
członkiem rodziny C95. Wprowadziliśmy
serię okrągłych opraw zwieszanych, do
wbudowania i nabudowania na suficie, aby
udostępnić jeszcze więcej narzędzi do pracy
z oświetleniem dekoracyjnym. Ta oprawa jest
idealna do zastosowań takich jak recepcje,
strefy socjalne, sale konferencyjne i klatki
schodowe.

Wszechstronne produkty
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Oprawa Glamox C95 Circle jest dostępna
w dwóch kolorach i czterech różnych
średnicach: Ø375, Ø525, Ø 675 oraz
Ø825. Możesz połączyć oprawy o kilku
wymiarach, by stworzyć kreatywny projekt
– spróbujesz?

W przypadku opraw zwieszanych
interesujące jest również połączenie różnych
wysokości zawieszenia. A może wolisz
ozdobić sufit dekoracyjnymi oprawami ze
światłem pośrednim?
Produkty są dostępne z dwoma
różnymi typami optyki – opalową
i mikropryzmatyczną. Optyka opalowa
daje miękkie, rozproszone światło, podczas
gdy mikropryzmatyczna jest doskonała
do oświetlania stanowisk pracy i innych
obszarów, w których konieczne jest
ograniczenie olśnienia do minimum.

Jedna rodzina, kompletne projekty
Podobnie jak inne produkty z rodziny C95,
Circle posiada oświetlenie krawędziowe
i niezwykle smukły profil mierzący zaledwie
25 mm. Projekt tej oprawy charakteryzuje
czysty i subtelny wyraz. Reszta rodziny to
kwadratowe i prostokątne produkty
o różnych wymiarach, z kilkoma opcjami
montażu. Łącząc C95 Circle z innymi
produktami C95, można z łatwością
zaaranżować pokaźne biuro lub szkołę –
możliwości na pewno nie zabraknie.

Oświetlenie wspierające wydajność
i dobre samopoczucie
Istnieje również możliwość dostarczenia
oprawy Glamox C95 Circle ze zmienną
temperaturą barwową (technologia
Tuneable White), co oznacza, że może być
stosowana w rozwiązaniu Human Centric
Lighting. Więcej informacji na temat HCL
znajdziesz na stronach 24–25.
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Glamox C95-P
Oprawa zwieszana dostępna jest w wersji
kwadratowej (600 x 600 mm) oraz w dwóch
różnych wersjach prostokątnych
(240 x 1200 mm i 240 x 1500 mm).
Wszystkie warianty charakteryzują się
czystym, dyskretnym designem oraz w pełni
i równomiernie rozświetlonymi
powierzchniami.
Jeżeli poszukujesz atrakcyjnej oprawy
zwieszanej, która świetnie sprawdzi się
zarówno jako element dekoracyjny w strefach
socjalnych i salach konferencyjnych, jak
i oświetlenie stanowisk pracy, to C95-P jest
idealnym rozwiązaniem.

Pośredni rozsył światła
Aby oprawa mogła służyć jako oświetlenie
stanowiska pracy, powinna spełniać
wymagania dotyczące olśnienia. Glamox
C95-P może być dostarczana z pośrednim
rozsyłem światła, które stanowi 40% ogólnego
rozsyłu i optyką mikropryzmatyczną, co
zapewnia optymalne oświetlenie stanowiska
pracy przy jednoczesnym ograniczeniu
olśnienia. Odbicia i cienie na suficie tworzone
przez światło pośrednie można również
wykorzystać jako element dekoracyjny.

Wszechstronne produkty
Łącząc C95-P z oprawami nastropowymi,
do wbudowania oraz naściennymi, można
wykorzystać zalety kompleksowej rodziny
produktów i stworzyć ciekawe aranżacje
świetlne. Różnorodność i elastyczność
produktów C95 sprawia, że nadają się one
do szerokiego zakresu zastosowań, takich jak
nowoczesne biura, szkoły i placówki służby
zdrowia.
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Glamox C95-W
Tę kwadratową oprawę naścienną
cechuje czysty design ze smukłym
profilem wspólnym dla całej rodziny
C95. Konstrukcja oprawy Glamox
C95-W ułatwia jej integrację w różnych
zastosowaniach, takich jak halle, klatki
schodowe, korytarze i strefy socjalne.
Oprawa C95-W jest dostępna w dwóch
różnych rozmiarach: 300 x 300 mm
i 450 x 450 mm. Dzięki ich połączeniu
z łatwością można stworzyć oryginalną
aranżację oświetleniową.
Kolejną opcją jest połączenie C95-W
z innymi produktami z rodziny C95.
Pozwala to na eksperymentowanie
z różnymi poziomami oraz kształtami
geometrycznymi i tworzenie
niepowtarzalnych kompozycji.
Różnorodność i elastyczność produktów
C95 sprawia, że nadają się one do
szerokiego zakresu zastosowań, takich jak
nowoczesne biura, szkoły i placówki służby
zdrowia.

W pełni rozświetlone powierzchnie
Smukła sylwetka i subtelne frezowane
wgłębienie wokół ramy sprawiają, że
C95-W stanowi nie tylko źródło światła,
ale i element dekoracyjny, przypominający
na ścianie – ramę obrazu. Aby uzyskać
ten efekt, wszystkie produkty z rodziny
C95 są oświetlane krawędziowo, co
pozwala również na pełne, równomierne
rozświetlenie powierzchni bez widocznych
punktów świecących. Po zamontowaniu nie
widać też żadnych śrub, które zakłócałyby
czyste linie.

Łatwa instalacja
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Oprawa Glamox C95-W została
zaprojektowana do montażu naściennego.
Nadaje się również do montażu
nastropowego. Płytę montażową
można łatwo zainstalować na puszce
przyłączeniowej, a następnie zatrzasnąć
i zablokować oprawę w odpowiednim
miejscu.
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Glamox C95-R
To oprawa do wbudowania dostępna
w wersji kwadratowej (600 x 600 mm)
oraz trzech różnych wersjach prostokątnych
(300 x 600 mm, 300 x 1200 mm
i 600 x 1200 mm). Wszystkie warianty
charakteryzują się czystym, dyskretnym
designem oraz w pełni i równomiernie
rozświetlonymi powierzchniami.

z teownikami o szerokości 15 i 24 mm.
Wąska ramka jest przeznaczona do ukrycia
za teownikami, dzięki czemu widoczna
pozostaje tylko powierzchnia oprawy.
Może być ona również stosowana
w sufitach gipsowo-kartonowych. Do tego
typu montażu dostępna jest oddzielna
ramka.

Wszechstronne produkty
Smukły profil o podświetlanych krawędziach
sprawia, że produkty te są idealne do
pomieszczeń o ograniczonej przestrzeni
międzystropowej. Oprawa C95-R
doskonale nadaje się do wszystkich sufitów
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Świetnym pomysłem jest połączenie oprawy
C95-R z innymi produktami z rodziny C95.
Pozwala to na eksperymentowanie
z różnymi wysokościami i kształtami
geometrycznymi w celu stworzenia

niepowtarzalnych układów. Różnorodność
i elastyczność produktów C95 sprawia,
że nadają się one do szerokiego zakresu
zastosowań, takich jak nowoczesne biura,
szkoły i placówki służby zdrowia.

Łatwa instalacja
C95-R dostarczana jest z zewnętrznym
zasilaczem, który pozwala na łatwą
instalację bez otwierania oprawy.
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Glamox C95-S
To oprawa do nabudowania dostępna
w wersji kwadratowej (600 x 600 mm)
oraz dwóch wersjach prostokątnych
(240 x 1200 mm i 240 x 1500 mm).
Wszystkie warianty charakteryzują się
czystym, dyskretnym designem oraz
w pełni i równomiernie rozświetlonymi
powierzchniami.
Efekt smukłego profilu jest możliwy dzięki
zastosowaniu technologii podświetlania
krawędziowego. Zasilacz umieszczony
w górnej części korpusu tworzy niewielką
szczelinę między sufitem a oprawą, co
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stwarza złudzenie, jakby ta unosiła się
w powietrzu. Po zainstalowaniu oprawa
C95-S będzie odstawać od sufitu tylko
o 52 mm.

szerokiego zakresu zastosowań, takich jak
nowoczesne biura, szkoły i placówki służby
zdrowia.

Wszechstronne produkty

Oprawa C95-S może być wyposażona
w optykę opalową, zapewniającą
miękkie, rozproszone światło,lub optykę
mikropryzmatyczną do przestrzeni,
w których wymagane jest niskie olśnienie.
Oprawa jest również dostępna z 5%
dekoracyjnym światłem pośrednim,
tworzącym efekt halo na suficie.

Doskonałym pomysłem jest połączenie
oprawy C95-S z innymi produktami
z rodziny C95. Pozwala to na
eksperymentowanie z różnymi wysokościami
i kształtami geometrycznymi w celu
stworzenia niepowtarzalnych układów.
Różnorodność i elastyczność produktów
C95 sprawia, że nadają się one do

Efekt halo
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Mieszaj i łącz
Kształty, rozmiary, optyki i kolory

R

W

S

P

Ø375

Ø375

Ø375

Ø375

Optyka

Kolory

R

W

S

P

Optyka

Kolory

600 x 600

600 x 600

MP

Biały

OP

Aluminium

300 x 300
MP

Biały

300 x 600

450 x 450
Ø525

Ø525

Ø525

Ø525
OP

Ø 675

Ø 675

Ø 675

Ø 675

Aluminium

300 x 1200

240 x 1200

240 x1200

240 x 1500

240 x 1500

600 x 600
Ø825

Ø825

Ø825

Ø825

600 x 1200

20

21

Oszczędzaj pieniądze dzięki
zarządzaniu oświetleniem
Oświetlenie awaryjne dla większego bezpieczeństwa
Wszystkie produkty z rodziny C95 mogą być
dostarczane ze zintegrowanymi systemami oświetlenia

W większości budynków można z łatwością zmniejszyć zużycie energii
i obniżyć koszty utrzymania dzięki inwestycji w system sterowania
oświetleniem. Wszystkie produkty z rodziny C95 mogą być używane
w połączeniu z systemem sterowania firmy Glamox.

awaryjnego (typu Standard, Self-test lub
z adresowaniem DALI) z 1- lub 3-godzinną autonomią.
Dzięki adresowalnemu systemowi DALI możliwe jest
monitorowanie opraw awaryjnych i ich baterii za
pośrednictwem centralnego systemu nadzorowania,
który generuje automatyczne raporty.

Niektóre oprawy z tej rodziny są dostępne ze zintegrowanymi czujnikami. W przypadku pozostałych
produktów możliwe jest zastosowanie sensorów zewnętrznych. Z ich pomocą można sterować systemem
oświetlenia na podstawie wykrywania obecności oraz światła dziennego. Nasze czujniki i oprawy
mogą być również używane jako część bardziej rozbudowanych systemów sterowania oświetleniem
z dodatkowymi usługami. Sprawdź naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji.

Ty definiujesz. My łączymy.
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Korzyści dla użytkowników
• Wspieranie właściwego rytmu dobowego
• Wspomaganie skupienia i czujności
• Poprawa jakości snu
• Poprawa wydajności pracy

Human Centric Lighting dla
lepszej wydajności
Human Centric Lighting to rozwiązanie oświetleniowe, które
naśladuje właściwości światła dziennego, dzięki czemu poprawia
wydajność pracy oraz samopoczucie użytkowników, jak również
jakość ich snu.
Badania biologiczne pokazały nam, że światło o dużej intensywności oraz zawartości
niebieskich fal pobudza organizm i sprawia, że jesteśmy bardziej czujni oraz skupieni.
Ekspozycja na chłodne białe światło we właściwej porze i przez odpowiednią ilość
czasu może też pozytywnie wpłynąć na nasze wzorce snu. Aby osiągnąć prawidłowy
rytm dobowy, pod koniec dnia należy zmienić światło na cieplejsze, o mniejszej
intensywności.
Nasze rozwiązania Human Centric Lighting wykorzystują dwa główne elementy. Pierwszy
z nich to system zarządzania oświetleniem, który dostosowuje temperaturę barwową
i intensywność światła zgodnie z predefiniowanym cyklem. Drugim elementem są oprawy
z technologią umożliwiającą regulację temperatury barwowej (Tuneable White i RGB).
Firma Glamox zapewniła oświetlenie zgodne z ideą Human Centric Lighting w ponad
50 różnych projektach w Europie.
Oferujemy rozwiązania stosowane w szkołach, biurach, placówkach służby zdrowia,
obiektach przemysłowych i nie tylko. Wybrane produkty z rodziny Glamox C95 dostępne
są w wersji z technologią Tuneable White.
Glamox już wkrótce rozwinie rodzinę C95 o produkty z rozwiązaniem blue-blocking.
Technologia ta używana jest do wytwarzania światła bez niebieskich fal. Naukowcy
i lekarze stosują obecnie blokowanie światła niebieskiego jako element terapii pacjentów
psychiatrycznych w celu łagodzenia objawów takich jak problemy ze snem i epizody
maniakalne.

Przeczytaj więcej o rozwiązaniach HCL na naszej stronie internetowej
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Przyjazny bank z inteligentnym
oświetleniem
SpareBank 1 Nord-Norge jako jeden z pierwszych banków
w Europie zainstalował rozwiązania Human Centric Lighting
w kilku swoich centrach finansowych.
„Jesteśmy przekonani,
że tak wygląda
oświetlenie
przyszłości. Dlatego
obecnie wdrażamy
pełnowymiarowe
systemy w kilku
naszych nowo powstających centrach
finansowych” – powiedział Øystein
Eikrem, szef działu technicznego SNN.
Eikrem ma wielkie oczekiwania co do

instalacji Human Centric Lighting.
„Kilka raportów badawczych, w tym
z Holandii i Norwegii, pokazuje
pozytywne wyniki odpowiedniego
stosowania HCL w biurach i szkołach.
To coś nowego i co najmniej
ekscytującego. Jeśli HCL może skutkować
poprawą samopoczucia i zmniejszeniem
liczby zwolnień chorobowych, to
oznacza korzyści dla wszystkich”
– uważa Eikrem.

Zdjęcia pokazują, jak zmienia się temperatura
barwowa i intensywność oświetlenia w ciągu dnia.
Od energetyzującego zimnego światła białego,
które przypomina poranne słońce, po ciepłe światło
sprzyjające odprężeniu organizmu. To właśnie efekt
znany jako Human Centric Lighting.
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Projekt renowacji Mills & Reeve, Wielka Brytania

Car Image Würzburg, Niemcy

Ulica Mikonkatu 9:n, Finlandia

STUDIO w Malmö, Szwecja
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The Glamox Group
Glamox Limited to wiodący dostawca rozwiązań oświetleniowych na rynek budownictwa
profesjonalnego, oferujący pełną gamę produktów dla szkół, placówek służby zdrowia, budynków
komercyjnych oraz przemysłowych, obiektów handlowych, hoteli i restauracji.
Nowoczesne produkty i rozwiązania

Jakość i doświadczenie

Oferujemy szeroką gamę marek oświetleniowych, a także
zapewniamy naszym klientom fachowe porady i rozwiązania.
Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o łatwym montażu,
wyposażone w nowoczesne komponenty elektroniczne oraz źródła
światła dla najlepszej wydajności energetycznej i oszczędności.
Nasze rozwiązania oświetleniowe pomagają kreować
doświadczenie komfortowego, elastycznego i stymulującego
środowiska pracy – dzięki czemu zwiększają efektywność oraz
wydajność, jednocześnie dbając o indywidualne potrzeby
użytkowników..

Nasze produkty i rozwiązania są opracowywane oraz testowane
przez inżynierów w ośrodkach badawczych i testowych, a następnie
produkowane oraz certyfikowane zgodnie ze wszystkimi aktualnymi
normami jakości i ochrony środowiska. Opierają się na najnowszej
technologii i wiedzy - a także wieloletnim doświadczeniu.

Odwiedź naszą stronę internetową,
aby uzyskać informacje na temat
5-letniej gwarancji.

www.essystem.pl

