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Oświetlenie przestrzeni hotelowych i apartamentów stawia przed projektantem
szereg wyzwań. Musi on połączyć funkcjonalne, pełne życia miejsca wspólne
z przestrzeniami nastrojowymi do relaksu. Odpowiednia aranżacja świetlna, która

PRODUKTY
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staje się tłem i intuicyjnie towarzyszy gościom na każdym etapie ich pobytu stwarza

INDUSTRIA
38
LEDPIPE
39
URAN 10 LED
39
RACER MINI
40
VILUX
40
PARK FLOWER
41
GARDEN FLOWER
41

gościnną, komfortową atmosferę, która zachęca do ponownych odwiedzin.
Znaczna część energii elektrycznej wykorzystywana w hotelach zużywana jest na
oświetlenie obiektu. Oszczędności związane z redukcją kosztów utrzymania można
osiągnąć dzięki zastosowaniu opraw w technologii LED. Zapewniają one wysoką
efektywność energetyczną instalacji oświetleniowych, a co za tym idzie niższe
koszty eksploatacji. W konsekwencji pozwalają również przyczyniać się do lepszej
ochrony środowiska.

OŚWIETLENIE AWARYJNE
ARIS
42
LUMI
42
MONITOR1 IP40 LED
43
MONITOR1 IP65 LED-HO
43
VERTEX
44
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PRZYJAZNE ŚRODOWISKO PRACY

BEZPIECZNE ŚWIATŁO

Stosując nowoczesne źródła światła w technologii LED możesz znacząco
obniżyć wydatki na energię elektryczną oraz zapewnić Twoim pracownikom
lepszy komfort pracy. Wybierając oświetlenie zwróć szczególną uwagę na:
OKRES EKSPLOATACJI ROZWIĄZAŃ OŚWIETLENIOWYCH

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN-EN 12464-1:2012

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I KOSZTY EKSPLOATACJI

PARAMETRY OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Komfort pracy
i samopoczucie
pracowników (UGR L)

Natężenie oświetlenia (Em)
Zapewnij odpowiedni poziom
natężenia oświetlenia:
 500 lx – sala konferencyjna,
kuchnia
 300 lx – recepcja, strefa
wellness & fitness
 200 lx – lobby, łazienki,
pomieszczenia techniczne
 100 lx – korytarze
i strefy komunikacyjne
 75 lx – miejsca postojowe
na parkingu wewnętrznym

Wierne oddawanie
barw (CRI)

Równomierność
oświetlenia (Uo) na
płaszczyźnie zadania
powinna osiągać wartość
pomiędzy 0,4 a 0,6. Zaleca
się także aby oświetlenie
było tak zaprojektowane
by tworzyć odpowiednią
atmosferę

Wskaźnik oddawania barw
powinien być większy od
80, ale może przyjmować
zmienne wartości od 40 do
90 w zależności od rodzaju
pomieszczenia

3000K
barwa ciepła

Współczynnik olśnienia
powinien wynosić:
 UGR L<19 w salach
konferencyjnych
 UGR L<22 w recepcjach,
lobby, strefie wellness
 UGR L<25 w korytarzach
i strefach komunikacyjnych

Równomierność
natężenia światła (Uo)

Temperatura barwowa
(CCT/Tcp)
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LED to lepsze jakościowo i zdrowsze światło. Wszystkie
produkty ES-SYSTEM są badane w zakresie bezpieczeństwa
fotobiologicznego i uzyskują odpowiednie certyfikaty.

4000K

Oprawy o temperaturze barwowej 4000 Kelvinów
wpływają korzystnie na komfort, skupienie i ogólne
samopoczucie pracowników

5000K

barwa neutralna

barwa zimna

1900K

2700K

3500K

5500K

7000K

8500K

10000K

świeca

żarówka

zachód
słońca

pełne słońce
w południe

niebo
zachmurzone

niebo
zamglone

czyste
niebo
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Sztuczne i naturalne źródła promieniowania
optycznego mogą stwarzać poważne zagrożenia
fotobiologiczne dla oczu i skóry człowieka.
Szczególnie niebezpieczne jest promieniowanie
nadfioletowe. Jednak ekspozycja na promieniowanie
widzialne i podczerwone również może być szkodliwa
przy przekroczeniu pewnych poziomów ilościowych.
Ocena poziomu zagrożenia fotobiologicznego
promieniowania optycznego emitowanego przez
oprawy oświetleniowe jest złożonym działaniem.
Wymaga ona posiadania specjalistycznej,
kalibrowanej aparatury pomiarowej i wysokich
kompetencji technicznych personelu laboratorium.
ES-SYSTEM posiada własne laboratorium badawcze
działające w procedurze nadzorowanej SMT (jedno
z dwóch laboratoriów producenckich w Polsce),
w którym wykonuje kompleksowe badania z zakresu
bezpieczeństwa fotobiologicznego.

Podstawę klasyfikacji opraw oświetleniowych
pod kątem ich oddziaływania fotobiologicznego
stanowią grupy ryzyka, zdefiniowane w następujący
sposób:
 Grupa spoza ryzyka 0: oprawy nie stwarzają
zagrożenia fotobiologicznego,
 Grupa ryzyka 1: oprawy nie powodują zagrożeń
w zwykłych warunkach użytkowania,
 Grupa ryzyka 2: oprawy nie powodują zagrożeń
związanych z reakcją oka na bardzo jasne źródła
światła lub dyskomfortem termicznym,
 Grupa ryzyka 3: oprawy stanowią zagrożenie
nawet w wyniku krótkiej ekspozycji. Wykorzystanie
w oświetleniu ogólnym jest niedozwolone.
Większość opraw ES-SYSTEM kwalifikuje się do
grupy ryzyka 0, czyli nie stwarzają one zagrożenia
fotobiologicznego. Potwierdzone jest to
odpowiednimi certyfikatami.

„Zarówno wyniki badań klinicznych, jak i moja wieloletnia praktyka lekarska potwierdzają,
że światło jest dla procesów naszego widzenia niezmiernie istotne. Wielokrotnie spotkałam
się z pacjentami, u których niewłaściwe światło do pracy czy do czytania spowodowało
progresję wady. Dlatego szczególną wagę powinniśmy przykładać do właściwego
oświetlenia miejsc, w których czytamy, pracujemy czy uczymy się. Oświetlenie to nie
jedyny czynnik wpływający na nasz wzrok. Jesteśmy skazani na długotrwałą pracę przy
monitorach. One również negatywnie wpływają na proces widzenia.
Aby zminimalizować te skutki warto myśleć o przerwach. Raz na godzinę, na 5 minut,
oderwać wzrok od komputera i popatrzeć przez okno lub jeśli nie mamy takiej możliwości,
to gdzieś w dal. To rozluźni napięte mięśnie gałkoruchowe i pozwoli się im zrelaksować”.
Aleksandra Kuska-Grządziel, lekarz okulista
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HUMAN CENTRIC LIGHTING
Human Centric Lighting to koncepcja sztucznego oświetlenia pomieszczeń, która
uwzględnia dobowy rytm aktywności człowieka. Celem jest zastosowanie zaawansowanej
technologii, która umożliwi wygenerowanie światła o widmie zbliżonym do widma światła
słonecznego zmieniającego się w zależności od pory dnia.
Przeczytałem materiał prezentacyjny dla oprawy CIRCADIAN TRANSPARENT i muszę
stwierdzić, że pomysł jest znakomity. Bazuje na faktach naukowych zaprezentowanych
przez dwie niezależne grupy badawcze, które zademonstrowały spektrum działania
z obliczonym pikiem długości fali o wartości 459–464 nm ekspozycji ludzkiego oka
na światło widzialne dla wywoływanego przez światło hamowania wydzielania
melatoniny.¹,2Terapia świetlna (zwana również leczeniem jaskrawym światłem) była
stosowana jako leczenie pierwszego rzutu choroby afektywnej sezonowej (znanej
również jako zaburzenie depresyjne lub zaburzenie dwubiegunowe o sezonowym
wzorcu przebiegu) od początku lat 80-tych XX wieku.³,⁴Ekspozycja na światło dzienne
przez odpowiednią ilość czasu działa korzystnie nie tylko na leczenie sezonowych
zaburzeń nastroju, lecz także na leczenie zaburzeń depresyjnych bez sezonowego
charakteru przebiegu, a także zaburzeń okołodobowego rytmu snu.⁵,⁶,7Zatem idea
CIRCADIAN TRANSPARENT wpisuje się w oparte na dowodach podejście do leczenia
wyżej wymienionych zaburzeń psychicznych i wspiera postępowanie kliniczne z nimi
związane.

Timo Partonen, Doktor Nauk Medycznych
Państwowy Instytut Zdrowia i Pomocy Społecznej,
Finlandia

W dojrzałej siatkówce oka znajduje się około 3 000
światłoczułych komórek zwojowych, które są najbardziej
wrażliwe na pasmo światła niebieskiego o ściśle określonej
długości fal. Promieniowanie w tym zakresie, które wywiera
najsilniejsze działanie na układ okołodobowy człowieka
i odruch zwężenia źrenicy.
Fotoreceptor ipRGC koduje energię promieniowania
świetlnego i rejestruje zmiany w natężeniu promieniowania
zachodzące o poranku (przez minimum 90 minut). Następnie
sygnał zostaje wysłany do szyszynki, dzięki czemu następuje
zahamowanie wydzielania melatoniny. Organizm otrzymuje
informację o rozpoczęciu się cyklu czuwania i wybudza się ze
snu, a tym samym przygotowuje nas do dziennej aktywności.
Z kolei przed zachodem słońca, kiedy promieniowanie
czerwonych fal widma światła osiąga najwyższą wartość,
ponownie rozpoczyna się proces uwalniania melatoniny do
organizmu, która stopniowo przygotowuje nas do snu, przez
co reguluje nasz rytm okołodobowy.
Długotrwałe przebywanie w pomieszczeniach
o ograniczonym dostępie dziennego światła naraża nas
na niekorzystne zjawisko uwalniania melatoniny na równym
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poziomie przez cały dzień. Może to skutkować wieloma
negatywnymi dolegliwościami, takimi jak: brak koncentracji,
złe samopoczucie, senność, apatia, zmęczenie, a nawet
depresja. Aby fotoreceptor ipRGC mógł przesłać odpowiedni
sygnał do mózgu, który uruchomi lub zablokuje proces
uwalniania „hormonu snu” do organizmu, do siatkówki oka
musi trafić odpowiednia ilość energii światła niebieskiego
(rano) oraz czerwonego (po południu) o ściśle określonej
długości fali.
Oprawy TRANSPARENT zostały wyposażone w system
CIRCADIAN wykorzystujący niebieskie i czerwone diody
o odpowiedniej długości fali, które imitują najważniejszą
cechę światła słonecznego – mają zdolność do zahamowania
oraz uwalniania hormonu snu do organizmu o odpowiedniej
porze.
Oprawa TRANSPARENT CIRCADIAN jest przeznaczona
przede wszystkim do pomieszczeń o ograniczonym dostępie
do światła słonecznego – sal szpitalnych, domów spokojnej
starości, czy biur. Szczególnie polecany jest w krajach
skandynawskich, gdzie dostęp do naturalnego światła jest
niewielki przez długi okres w ciągu roku.
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SMART LIGHTING

TECHNOLOGIA CIRCADIAN

Niezaprzeczalnie najlepszym światłem jest światło naturalne.
To ono reguluje rytm okołodobowy człowieka, wpływa na
nasz nastrój i samopoczucie. Niestety pory roku czy warunki
atmosferyczne ograniczają nam dostęp do światła dziennego.
W jego zastępstwie jesteśmy zmuszeni korzystać ze sztucznego oświetlenia. Aby zminimalizować negatywne skutki
braku dostępu do światła dziennego powinniśmy zwrócić
szczególną uwagę na jakość sztucznego światła.
Największą zaletą oświetlenia LED jest jego energooszczędność. Diody zużywają nawet o 90% mniej prądu od żarówek.
W dodatku ich żywotność jest do 100 razy dłuższa. Oprawy z
LED-owym źródłem światła mogą pracować kilkanaście lat,
dzięki czemu zdecydowanie rzadziej musimy je wymieniać.

Smart Lighting – inteligentne systemy sterowania oświetleniem pomogą dodatkowo obniżyć wydatki na energię. Natężenie światła dziennego zmienia się w zależności od pory
dnia. Sterowanie oprawami oświetleniowymi gwarantuje
stałe natężenie światła w zależności od warunków zewnętrznych. W przypadku pokojów, restauracji lub baru, projekt
oświetlenia powinien odpowiednio wpływać na nastrój, emocje i umysłowe doznania ludzi, łącząc przy tym regulowanie i
podtrzymywanie rytmu dobowego, tworząc tzw. „nieobrazowe” natężenie oświetlenia.

CIRCADIAN to technologia najlepiej naśladująca światło słoneczne. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych diod LED oraz
odpowiedniej konfiguracji emisji światła niebieskiego i czerwonego, wpływa na zatrzymanie lub pobudzenie uwalniania
melatoniny. Tym samym dodaje energii albo pomaga spokojnie zasnąć, wspierając naturalny rytm dobowy człowieka.

W procentach podano natężenie oświetlenia sztucznego.
Obliczenia wykonane dla dnia 15 października w sali konferencyjnej
o powierzchni 160 m2.
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08:00
Natężenie światła
dziennego
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„Po rozmowie z firmą ES-SYSTEM na temat tego, co jest technologicznie możliwe, wykorzystując najnowsze diody

11:00

z widmowym rozkładem mocy zbliżonym jak najbardziej do światła słonecznego, z regulacją intensywności świecenia w zależności od natężenia światła dziennego metody firmy ES-SYSTEM projektowania instalacji oświe-
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tleniowych będących w harmonii z rytmem dobowym człowieka są najbardziej zaawansowanymi, z jakimi się
dotychczas spotkałam” .
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Katharina Wulff, PhD
Instytut Chronobiologii i Snu Uniwersytetu Oxfordzkiego
w Wielkiej Brytanii
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PEŁNY ZAKRES DZIAŁAŃ

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA OŚWIETLENIOWE

ES-SYSTEM oferuje kompleksowy zakres działań – od inwentaryzacji oświetlenia, poprzez
analizę i diagnozę, opracowanie projektu oświetlenia w oparciu o technologię LED, do montażu
i obsługi posprzedażowej.

OFERUJEMY:

Rozpoznanie
potrzeb klienta

Współpraca z architektami
i projektantami

Koncepcja

Projektowanie

Produkcja

Logistyka

Planowanie
i uruchamianie
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Hotele i apartamenty

Obiekty sportowe
i edukacyjne

Sklepy i galerie handlowe

Instytucje kulturalne

Biura

Ulice i parki

Przestrzenie przemysłowe,
komunikacyjne i techniczne

Szpitale i kliniki

Iluminacje

Obsługa posprzedażowa
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RECEPCJE

LOBBY

Recepcja to prawdziwa wizytówka – pierwszy kontakt gościa z hotelem. Zawsze liczy się pierwsze wrażenie. Gość musi
poczuć się mile widzianym, znaleźć się w przyjaznym i ciepłym wnętrzu. Należy jednak pamiętać, że jest to również
wymagające miejsce pracy. Odpowiednio oświetlony blat stworzy najlepsze warunki zarówno dla gości, jak i personelu.

Nowoczesne hotele i apartamentowce cechuje piękne, przestronne lobby. Jest to miejsce, które łączy w sobie funkcję
reprezentacyjną i komunikacyjną. Musi ono być na tyle eleganckie i dobrze oświetlone, aby już od wejścia zachwycić gości.
Z drugiej strony warto wydzielić w nim kilka stref z ciepłym, przyciemnionym światłem, które idealnie sprawdzą się
w niezobowiązujących spotkaniach lub chwilach relaksu.

PRODUKTY

ARCH FLOWER
30
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PRODUKTY

WHY
32

FX LINE
28

GECO
28
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FX LINE
28

TRIANGLE
29
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APARTAMENT – STREFA RELAKSU

APARTAMENT - STREFA PRACY

Oświetlenie przestrzeni mieszkalnej musi być niezwykle elastyczne i funkcjonalne. Koniecznością jest jego łatwe
dostosowywanie do aktualnych preferencji domowników. Użytkownik musi w prosty i szybki sposób zmienić jasny,
dokładnie oświetlony pokój dzienny w nastrojowy, sprzyjający odpoczynkowi azyl. Do tego celu doskonale sprawdzą się
oprawy umożliwiające zmianę natężenia oświetlenia.

Coraz więcej osób wybiera pracę z domu. Aby zwiększyć swój komfort i efektywność warto zaaranżować odpowiedni kącik
do pracy i zadbać w nim o oświetlenie najwyższej jakości. Oprawy oświetlenia ogólnego powinny być wyposażone
w raster, który zapobiega przykremu efektowi olśnienia. Stanowisko pracy warto również wyposażyć w regulowaną
oprawę biurkową, która dokładnie oświetli miejsce robocze na blacie.

PRODUKTY

PRODUKTY

GECO
28
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LUNA CIRCADIAN
31

LOTUS

CAMELEON TRIMLESS
31

30
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FX LINE CIRCADIAN
28

IRIS DECO
29
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POKÓJ - TYPU PREMIUM

POKÓJ - TYPU STANDARD

Oświetlenie pokoi przeznaczonych dla najważniejszych gości musi podkreślać prestiż i nadzwyczajny komfort danego
miejsca. Intuicyjny system sterowania, który pozwoli dopasować temperaturę barwową i natężenie oświetlenia do
preferencji odwiedzających dodatkowo podniesie renomę hotelu. Świetlna aranżacja musi współgrać z wystrojem
wnętrza i akcentować najważniejsze przestrzenie, aby goście w każdym momencie swojego pobytu odczuwali
odprężającą atmosferę.

Aranżacja pokoju musi sprawić, że goście poczują się jak w domu. Nieważne, czy są w podróży biznesowej czy na wakacjach
– pokój to miejsce, w którym chcą odpocząć. Harmonijne, funkcjonalne wnętrze i dopasowujące się do ich aktualnych
potrzeb oświetlenie to najprostszy sposób, aby umilić gościom pobyt. Oświetlenie ogólne musi współgrać z oświetleniem
akcentującym, idealnym w chwilach relaksu czy zadaniowym, przy którym gość może popracować.

PRODUKTY

PRODUKTY

GECO
28

14

IRIS
29

LOTUS
30

CAMELEON
31
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TITANIA LED ECO
35

PLATO LED
34

15

TOALETY

ŁAZIENKA

Prywatne łazienki w pokojach hotelowych stają się standardem. Bardzo ważne jest, aby oświetlenie podkreślało
intymność i indywidualizm przestrzeni. Jasne wnętrze, spokojne kolory i nastrojowe oświetlenie podkreśli poczucie
luksusu i wyjątkowości. Bardzo ważna jest szczelność zamontowanych opraw, aby bezawaryjnie funkcjonowały przez
lata.

Ogólnodostępna hotelowa toaleta to miejsce, w którym najważniejsza jest efektywność i energooszczędność
oświetlenia. By spełnić te dwa wymogi warto zainstalować oprawy z czujką ruchu. Dzięki temu rozwiązaniu znacznie
obniża się zapotrzebowanie na energię elektryczną, a goście mają poczucie zwiększonego komfortu użytkowania.

PRODUKTY

PRODUKTY

CAMELEON
31

16

AMARO
34

CANOS
35

CAMELEON IP54
31
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AMARO
34

CANOS
35
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KORYTARZE / STREFY KOMUNIKACYJNE

RESTAURACJE

Korytarz ma za zadanie doprowadzić gości hotelowych do ich pokoi i miejsc wspólnych. Odpowiednie oświetlenie powinno
redukować „efekt tunelu” i stworzyć zachęcające, otwarte wnętrze. Pomoże w tym dodanie odpowiedniego oświetlenia
akcentującego, które nada ustalony rytm. Równocześnie spełnione muszą zostać surowe przepisy dotyczące oświetlenia
awaryjnego.

Oświetlenie w restauracji powinno podkreślać jej charakter. Aranżacja musi współgrać z serwowanymi potrawami.
Uwydatniać tradycyjne lub nowoczesne podejście do gotowania. Oświetlenie musi wprowadzać miłą, towarzyską
atmosferę. Bardzo ważne jest również doskonałe odwzorowanie barw – jedzenie powinno być przecież ucztą również dla
oczu.

PRODUKTY

PRODUKTY

FX LINE
28
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S4000 BIS LED
36

BRACKET
36

GECO
28
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LUNA
31

TRAINGLE
29
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KLUB / BAR HOTELOWY

KUCHNIA

Oświetlenie klubu hotelowego powinno koncentrować się na dwóch aspektach. Z jednej strony ważne jest podkreślenie
indywidualnego charakteru miejsca, z drugiej stworzenie odpowiedniej atmosfery. Powinno być postrzegane jako
relaksujące i zachęcające do dłuższego pobytu w klubie czy też barze hotelowym.

Odpowiednie oświetlenie kuchni hotelowej jest bardzo ważne. Musi ono ułatwiać codzienną pracę personelu. Oświetlenie
ogólne powinno być równomierne i nie powodować efektu olśnienia. Ważne jest również dodatkowe doświetlenie
przestrzeni roboczej, które zaakcentuje odpowiednie strefy w kuchni i ułatwi personelowi sprawną pracę.

PRODUKTY

PRODUKTY

TRIANGLE
29

20

SATURN
33

RETRO 2
32

INDUSTRIA
38
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PURE
37

COSMO FX
38
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SALE KONFERENCYJNE

STREFA WELLNESS / FITNESS

Oświetlenie stref wellness i siłowni musi wprowadzać odpowiednią atmosferę – uspokajać albo aktywizować do działania.
Ciepła barwa światła o małym natężeniu zrelaksuje użytkowników i wprowadzi ich w miły nastrój. Chłodna barwa zachęci
do wzmożonego wysiłku fizycznego. Dynamiczna zmiana oświetlenia w technologii CIRCADIAN wspomoże regenerację
w naturalny sposób.

PRODUKTY

PRODUKTY

ARCH FLOWER
30

22

Sala konferencyjna w hotelach musi sprostać różnorodnym zadaniom. Mogą się w niej odbywać przyjęcia i wesela,
niewielkie spotkania biznesowe, szkolenia czy duże prelekcje. Niezależnie od tego, do czego w danej chwili jest ona
wykorzystywana użytkownicy muszą czuć się w niej komfortowo. Dlatego warto wyposażyć ją w oświetlenie ogólne
niepowodujące efektu olśnienia oraz delikatne oświetlenie akcentujące. Inteligentne systemy sterowania wszystkimi
oprawami pozwolą zaprogramować kilkanaście scen na każdą okazję i błyskawicznie dostosować oświetlenie na sali do
aktualnych potrzeb.

PURE
37

KRYPTON
33

LUNA CIRCADIAN
31
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OPPOSITE 1 DYNAWHITE
37

OPPOSITE 2 DYNAWHITE
37
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POMIESZCZENIA TECHNICZNE

PARKINGI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

W dużych hotelach pomieszczenia gospodarcze to ogromne pokoje pełne szczotek, wiader, detergentów i wysokich
regałów na pościel. Ponieważ znajduje się tam wiele chemicznych środków czystości pomieszczenie to musi być dokładnie
oświetlone, aby ułatwić obsłudze znalezienie odpowiednich opakowań lub sprzętów. Warto wyposażyć oprawy w czujki
ruchu, aby światło automatycznie włączało się w momencie, gdy ktoś wejdzie do pomieszczenia. Ułatwi to znacznie pracę
obsłudze, która często wchodzi tam z pełnymi rękami.

Zarówno parking wewnętrzny, jak i zewnętrzny muszą być dokładnie oświetlone, aby zapewnić gościom maksymalny
poziom bezpieczeństwa. Równomierne oświetlenie w każdym zakątku i jasno oznaczone strefy ułatwiające znalezienie
miejsca parkingowego i dróg wyjazdowych podkreśli prestiż hotelu oraz dbałość o klienta od samego początku.

PRODUKTY

PRODUKTY

COSMO APEX
38

24

COSMO ECLIPSE
38

INDUSTRIA

COSMO APEX

COSMO ORION

38

38

RACER MINI
40

PARK FLOWER
41

38
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PRZESTRZENIE ZEWNĘTRZNE

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Przestrzeń zewnętrzna to bardzo ważny element w budowaniu prestiżu hotelu. To pierwszy kontakt gościa z danym
miejscem. Warto, aby już od początku widział niezwykłą dbałość o detale i przyjazną, gościnną atmosferę. Odpowiednia
iIluminacja fasady budynku, która podkreśla najładniejsze cechy bryły oraz dokładnie oświetlone drzwi wejściowe, które
zapraszają do wejścia to duży atut każdego hotelu. Dodatkowo delikatnie oświetlona, zadbana zieleń ukoi zmęczonych po
podróży klientów.

Jednym z wymogów budowlanych wobec budynków hotelowych

Najistotniejszym elementem systemu są jednostki sterujące.

jest obowiązek posiadania odpowiedniej instalacji oświetlenia

Urządzenia dzięki zaszytemu oprogramowaniu, które umożli-

awaryjnego. Niezawodna sieć zapewnia osobom przebywającym

wia proste połączenie z dowolnym komputerem, tabletem czy

w budynku bezpieczeństwo w razie sytuacji niebezpiecznych,

smartfonem, są bardzo intuicyjne w obsłudze. Poza jednostkami

wynikających z zaniku zasilania opraw oświetlenia podsta-

topologię układu uzupełniają oprawy awaryjne wyposażone

wowego, umożliwiając szybką i bezproblemową ewakuację.

w mikroprocesorowy układ nadzoru. Jednak dzięki standary-

Poprawność działania instalacji, sposób oraz częstotliwość

zacji komunikacji w skład systemu ES-CTI DALI mogą wchodzić

przeprowadzania testów kontrolnych szczegółowo określają

również oprawy oświetlenia podstawowego, a wraz z nimi czujki

normy i przepisy prawa dotyczące oświetlenia awaryjnego. Pro-

ruchu, czujki światła czy panele sterujące.

dukowane przez nas systemy centralnego monitorowania opraw

VERTEX jest sterownikiem automatyki oświetleniowej zbiera-

autonomicznych oraz systemy centralnego zasilania oświetlenia

jącym dane i nadzorującym podrzędne mu oprawy. Jest miejscem

awaryjnego gwarantują spełnienie wszystkich tych warunków.

przechowywania informacji, dzięki czemu połączenie z dowolne-

Najnowszym osiągnięciem w zakresie systemów centralnego

go urządzenia daje możliwość pełnego administrowania, usta-

nadzoru opraw awaryjnych jest system ES-CTI DALI, który został

lania harmonogramów i dostępu do wcześniejszych raportów.

opracowany do sterowania, monitorowania i testowania opraw

Wbudowany zasilacz magistrali DALI pozwala na ograniczenie

oświetlenia awaryjnego. Jak wskazuje nazwa, układ nadzoru

kosztów związanych z koniecznością montowania dodatkowych

został oparty o popularny, i co najważniejsze standardowy dla

podzespołów i sprawia, że system, w skład którego wchodzi

całego świata, system komunikacji DALI (ang. Digital Addressable

jednostka jest w pełni autonomiczny. Dzięki nowatorskim

Lighting Interface). Jest to protokół umożliwiający komunikację

rozwiązaniom z zakresu komunikacji ethernetowej sterowanie

między różnymi elementami instalacji elektrycznej i systemem

może odbywać się z dowolnej platformy systemowej obsługującej

sterującym, niezależnie od użytych rozwiązań technologicznych.

przeglądarkę internetową. Intuicyjne oprogramowanie pozwala

Wykorzystanie protokołu DALI pozwala na znacznie więcej niż

na szybkie tworzenie dziennika raportów respektowanych przez

wszystkie dotychczasowe systemy nadzoru opraw awaryjnych.

służby przeciwpożarowe, proste konfigurowanie całego systemu,

Nową, rewolucyjną cechą jest integracja opraw awaryjnych

wprowadzanie harmonogramów a także uzyskanie informacji

i oświetlenia podstawowego na tych samych magistralach komu-

o aktualnym stanie każdego elementu systemu.

nikacyjnych.

PRODUKTY

PRODUKTY
ARIS
42

URAN 10 LED
39

LEDPIPPE
39

GARDEN FLOWER
41

LUMI
42

MONITOR1 IP40 LED
43

MONITOR1 IP65 LED HO
43

VILUX
40

VERTEX
44
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PRODUKTY

PRODUKTY

rodzina GECO

rodzina IRIS
Dane techniczne:

Dane techniczne:

Strumień światła: 800-3950 lm
Moc: 10-31 W
Tcp: 2700K, 3000K, 4000K
Ra>90, Ra>80
IP20
Zasilanie: 230 V AC

Strumień światła: 800 lm
Moc: 12 W
Tcp: 3000K
Ra>80
IP20
Zasilanie: 230 V AC

GECO

IRIS

Cechy rodziny GECO:

Cechy rodziny IRIS:

 W skład rodziny wchodzą system GECO MINI, GECO MIDI1,
GECO MIDI2, GECO MAXI
 Korpus obudowy z odlewu aluminiowego, anodowany
 Układ optyczny z możliwością uchylania do wersji
wallwasher
 System modułowy pozwalający na sprawną wymianę
komponentów

 8 odbłyśników do wyboru: srebrny błyszczący, biały
matowy, biały karbowany matowy, czarny matowy, czarny
tytanowy błyszczący, czarny karbowany matowy, złoty
błyszczący oraz biały kołnierz
 Akcesoria mocowane magnetycznie: plaster miodu lub szkło
Rozsyły: 12°, 24° i 36°
Dwa kształty obudowy: kwadratowy i okrągły

 W skład rodziny wchodzą IRIS, IRIS ARCH, IRIS DECO
 Unikalna możliwość zmiany fotometrii oprawy poprzez
odchylenie płatka, dzięki zastosowaniu specjalnego
przegubu kulowego

 Równomierne rozświetlenie miejsca pracy
 Możliwość płynnej zmiany natężenia strumienia świetlnego
 Delikatna, ponadczasowa forma, komponująca się z każdą
przestrzenią

rodzina TRIANGLE

rodzina FX LINE

Dane techniczne:
Strumień światła: 3500-7600 lm
Moc: 41-82 W
Tcp: 3000K, 4000K
Ra>80
IP20
Zasilanie: 230 V AC

Dane techniczne:
Strumień światła: 1300-10700 lm
Moc: 11-74 W
Tcp: 3000K, 4000K
Ra>80
IP20
Zasilanie: 230 V AC

TRIANGLE

Cechy rodziny TRIANGLE:

FX LINE

Cechy rodziny FX LINE:
 Ponadczasowy, gładki, prostokątny profil
 Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego,
malowany proszkowo lub anodowany
 Możliwość budowania struktur liniowych
 Oddzielne sterowanie modułem dolnym i górnym
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 Dostępne 4 optyki: darkpoint, raster paraboliczny, dyfuzor
mikropryzmatyczny oraz dyfuzor opalowy
Wydajność do 145 lm/W
Intuicyjny montaż optyki w systemie CLICK
Dostępne wersje awaryjne z czasem autonomii do 3h

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

 Unikalne wzornictwo opraw
 Innowacyjne wzornictwo – projekt MEDUSA GROUP
 2 rodzaje dyfuzorów – opalowy oraz mikropryzmatyczny
 Prosty i szybki montaż przy pomocy zwieszaków linkowych

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

 Nieograniczone możliwości tworzenia trójwymiarowych
struktur dzięki kombinacji mniejszych i większych wersji
Dostępne wersje ON/OFF, DALI i SWITCH DIM
Dostępne elementy do łączenia bocznego i narożnego
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PRODUKTY

rodzina ARCH FLOWER

rodzina LUNA LED
Dane techniczne:

Dane techniczne:

Strumień światła: 2200–13600 lm
Moc: 23–130 W
Tcp: 3000K, 4000K
Ra>80
IP44
Zasilanie: 230 V AC

Strumień światła: 1250-16000 lm
Moc: 16-206 W
3000K, 4000K, CIRCADIAN, DYNAWHITE
Ra>80
IP40
Zasilanie: 230 V AC

ARCH FLOWER

LUNA LED

Cechy rodziny ARCH FLOWER:

Cechy rodziny LUNA LED:

 innowacyjne rozwiązanie, zastrzeżony wzór
 3 wielkości systemów – MINI, MIDI oraz MAXI
 wersje MIDI i MAXI dostępne z soczewkami 30 i 50˚
 MINI i MIDI dostępne z dyfuzorem mikropryzmatycznym
 możliwość niezależnej regulacji każdego modułu
świecącego

 dostępne wersje z 2, 3 i 4 płatkami
 możliwość malowania oprawy na dowolny kolor
z palety RAL
 dostępne wersje ON/OFF lub DALI

system LOTUS

 Oprawa nastropowa zwieszana lub dostropowa
 Możliwość wykonania nieregularnych kształtów obudowy
 Oprawa dostępna w wersji CIRCADIAN lub DYNAWHITE
 Dyfuzor z doskonale rozpraszającej światło, niezapalnej,
nietoksycznej, elastycznej, odpornej na odkształcenia i
wilgoć, termonapinalnej błony z PVC - brak efektu olśnienia
UGR<19

 Dostępna wersja z membraną akustyczną
 System magnesów w wersji okrągłej pozwala na
szybki, beznarzędziowy dostęp do wnętrza oprawy
 Wysokość tylko 14 cm
 dostępne wersje ON/OFF i DALI

rodzina CAMELEON
Dane techniczne:

Dane techniczne:

Strumień światła: 800 lm
Moc: 12 W
Tcp: 3000K
Ra>80
IP20
Zasilanie: 230 V AC

CAMELEON MIDI 1

CAMELEON MIDI 2

Strumień światła: 790–5600 lm
Moc: 8–58 W
Tcp: 3000K, 4000K
Ra>80
IP20, IP54
Zasilanie: 230 V AC

CAMELEON TRIMLESS

Cechy rodziny CAMELEON:

LOTUS

Cechy systemu LOTUS:
 Oprawa stanowiąca połączenie subtelnej formy części
świecącej i prostego minimalistycznego korpusu
 Unikalna możliwość zmiany fotometrii oprawy poprzez
regulację odchylenia płatka, dzięki zastosowaniu
specjalnego przegubu kulowego
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 Delikatna ponadczasowa forma, komponująca się z każdą
przestrzenią
 Możliwość płynnej zmiany natężenia strumienia
świetlnego

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

 Konfigurowalny spot o szerokim wachlarzu doboru
parametrów technicznych i wyglądu oprawy
 Dostępna wersja dostropowa z okrągłą lub kwadratową
ramką, wersja bezramkowa TRIMLESS oraz wersja
nastropowa

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

 3 wielkości systemów – MINI, MIDI oraz MAXI
 Dostępne wersje standardowe i uchylne
Kąty rozsyłu: 24°, 38°, 60°
 Dostępne wersje o podwyższonej szczelności do IP54
Dostępne wersje ON/OFF i DALI
Certyfikat PZH
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system KRYPTON

rodzina WHY

Dane techniczne:

Dane techniczne:

Strumień światła: 1800 lm
Moc: 22 W
Tcp: 3000K
Ra>80
IP 66
Zasilanie: 230 V AC

Strumień światła: 3400-15800 lm
Moc: 26-167 W
Tcp: 3000K, 4000K, RGB
Ra>80
IP20
Zasilanie: 230 V AC

KRYPTON

WHY 2

Cechy systemu KRYPTON:

Cechy rodziny WHY:
 Wielokrotnie nagrodzony produkt: LuxLive 2018, LuxAward
2018, innowacyjny produkt L+B 2018, German Design
Award Special 2019
 Innowacyjne rozwiązanie oprawy liniowej z dystrybucją
światła w 4 kierunkach
Unikalny, wklęsły kształt oprawy
Rozświetlenie boków w systemie dynamicznej zmiany

kolorów RGB
 Równomiernie rozświetlony, opalizowany dyfuzor dolny lub
specjalnie zaprojektowany układ odbłyśnika rastrowego, niski
poziom olśnienia: UGR<19
 Możliwość oddzielnego sterowania modułem dolnym górnym
Ściemnianie w systemie DALI
Dostępna wersja sterowana bezprzewodwo CASAMBI

Dekoracyjna oprawa o przemysłowo-górniczym
wyglądzie z kolekcji Urban Style
Polecana do wnętrz o surowej, industrialnej stylistyce
Korpus z odlewu aluminiowego, malowany proszkowo
Klosz z mrożonego szkła hartowanego

system SATURN

system RETRO 2

Dane techniczne:

Dane techniczne:

Strumień światła: 500 lm
Moc: 12 W
Tcp: 3000K
Ra>80
IP54
Zasilanie: 230 V AC

Strumień światła: 1400–2100 lm
Moc: 15–26 W
Tcp: 3000K
Ra>80
IP20
Zasilanie: 230 V AC

SATURN

RETRO 2

Cechy systemu SATURN:

Cechy systemu RETRO2:
 Stylistyka oprawy przemysłowo-loftowej
 Ujednolicony wskaźnik olśnienia UGR <11
 Korpus z lakierowanej blachy aluminiowej
 Odbłyśnik z blachy aluminiowej, malowany wysoko
refleksyjnym białym lakierem
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Stalowa siatka ochronna
Bardzo wysoki poziom szczelności oprawy pozwala na
montaż na zewnątrz
Możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

Głęboko umieszczone źródło światła zapewnia brak efektu
olśnienia
Możliwość malowania na dowolny RAL
Dwie średnice oprawy: 375 mm i 460 mm

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

 Dekoracyjna oprawa o przemysłowo-górniczym wyglądzie
z kolekcji Urban Style
Polecana do wnętrz o surowej, industrialnej stylistyce
Korpus wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium
malowany proszkowo na dowolny kolor RAL

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

Stalowa siatka pełni funkcję dekoracyjno-ochronną
Klosz z przeźroczystego szkła hartowanego
Wysoki poziom szczelności oprawy pozwala na montaż
na zewnątrz pod zadaszeniem
Dostosowana do zasilania przelotowego
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PRODUKTY

system AMARO

system TITANIA LED ECO
Dane techniczne:

Dane techniczne:
Strumień światła: 2200-4600 lm
Moc: 20-45 W
Tcp: 3000K, 4000K
Ra>80
IP20
Zasilanie: 230 V AC

Strumień światła: 1600-3100 lm
Moc: 23-45 W
Tcp: 3000K, 4000K
Ra>80
IP40, IP44
Zasilanie: 230 V AC

TITANIA LED ECO

AMARO

Cechy systemu TITANIA LED ECO:

Cechy systemu AMARO:
Kwadratowy, płaski plafon pasujący do nowoczesnego
wystroju wnętrz
Wysokoprzepuszczalny, odporny na żółknięcie dyfuzor opalowy
z PMMA, zapewnia jednolite rozświetlenie całej powierzchni
bez widocznych punktów LED
Szybki i beznarzędziowy dostęp do wnętrza oprawy dzięki
montażowi dyfuzora na magnesach
Dostępna wersja z mikrofalową czujką ruchu i światła, która

daje możliwość precyzyjnego ustawienia parametrów:
progów załączenia, zasięgu detekcji i czasu działania
Podwyższona szczelność IP44, pozwala na zastosowanie
jej w pomieszczeniach wilgotnych
Dostępne wersje awaryjne; Świadectwo CNBOP
Dostępne wersje ON/OFF i DALI

Plafon w kształcie lekko wypukłego walca z białego,
opalowego tworzywa z ozdobnym szarym ringiem
Efekt rozświetlonego sufitu wokół oprawy dzięki
światłoprzepuszczalnej, pionowej płaszczyźnie dyfuzora
Montaż nastropowy lub naścienny
Trzy średnice plafonu pozwalają na zastosowanie w różnych
aplikacjach

Dyfuzor równomiernie rozpraszający światło - brak
widocznych punktów LED
Możliwość doboru koloru ozdobnego ringu
Beznarzędziowe otwieranie oprawy w systemie TWIST

rodzina CANOS
system PLATO LED

Dane techniczne:
Dane techniczne:

Strumień światła: 1600-2500 lm
Moc: 15-26 W
Tcp: 3000K, 4000K
Ra>80
IP20, IP44
Zasilanie: 230 V AC

Strumień światła: 1300-4600 lm
Moc: 14-45 W
Tcp: 3000K, 4000K
Ra>80
IP40
Zasilanie: 230 V AC

CANOS

Cechy rodziny CANOS:

PLATO LED

Cechy systemu PLATO LED:
 Ponadczasowy, klasyczny kształt oprawy
Wysokoprzepuszczalny, odporny na żółknięcie, równomiernie
rozświetlony dyfuzor z PMMA
Równomierne rozproszenie światła - brak widocznych
punktów LED
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Lekka konstrukcja oprawy
Łatwy dostęp do przyłącza elektrycznego
Beznarzędziowe otwieranie oprawy w systemie TWIST

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

Uniwersalny, okrągły downlight o szerokim zastosowaniu
Wersja z rozsyłem 67° i ochroną przed olśnieniem: UGR<19,
dedykowana do zastosowań biurowych lub w wyższych
pomieszczeniach
Wysoko przepuszczalny, cofnięty o 35 mm dyfuzor mrożony
i wydajny odbłyśnik z błyszczącej blachy aluminiowej

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

tworzą optymalne rozwiązanie optyczne
Wariant ze stopniem szczelności IP44 pozwala na
zastosowanie w pomieszczeniach wilgotnych lub
o wyższych parametrach czystości
Dostępna wersja awaryjna ze świadectwem CNBOP
Oprawy certyfikowane certyfikatem ENEC

35

PRODUKTY

PRODUKTY

rodzina BRACKET

rodzina OPPOSITE
Dane techniczne:

Dane techniczne:
Strumień światła: 4000-4200 lm
Moc: 46-50 W
Tcp: 3000K, 4000K, CIRCADIAN, DYNAWHITE
Ra>80
IP40
Zasilanie: 230 V AC

Strumień światła: 3200-15800 lm
Moc: 26-116 W
Tcp: 3000K, 4000K
Ra>80
IP20
Zasilanie: 230 V AC

OPPOSITE 1

moduł BRACKET 1

OPPOSITE 2

Cechy rodziny OPPOSITE:

Cechy rodziny BRACKET:
 System do łączenia w linię lub w struktury, z unikalnego,
wypukłego, ekstrudowanego profilu aluminiowego
 Pasuje zarówno do nowoczesnych jak i tradycyjnych wnętrz
 Możliwość budowania struktur liniowych
 Dystrybucja światła bezpośrednia i pośrednia
 3 dostępne optyki: satynowy dyfuzor PMMA, odbłyśnik

rastrowy o niskim poziomie olśnienia UGR<19,
równomiernie rozświetlony dyfuzor mikropryzmatyczny
 Łatwa, beznarzędziowa regulacja wysokości zawieszenia
oprawy oraz rozstawu zwieszaków
 Możliwość oddzielnego sterowania modułem dolnym
i górnym

 Kasetonowa oprawa premium o niskim poziomie olśnienia:
UGR 19 i nietypowym, zastrzeżonym wzornictwie
 Oprawa dostępna w wersji CIRCADIAN lub DYNAWHITE
 Okrągły, kwadratowy, wklęsły lub wypukły,
termoformowany, wielowarstwowy dyfuzor z PMMA

rodzina PURE

rodzina SYSTEM 4000 LED
Dane techniczne:

Dane techniczne:
Strumień światła: 3200-12600 lm
Moc: 34-103 W
Tcp: 4000K
Ra>90, Ra>80
IP65
Zasilanie: 230 V AC

Strumień światła: 440-4300 lm
Moc: 5-43 W
Tcp: 3000K, 4000K
Ra>80
IP20, IP40
Zasilanie: 230 V AC

PURE

SYSTEM 4000 LED

Cechy rodziny PURE:

Cechy rodziny SYSTEM 4000 LED :
 System o ponadczasowym, minimalistycznym wzornictwie
z możliwością łączenia w linię i budowania przestrzennych
struktur z ekstrudowanego, prostokątnego profilu
aluminium
 Oprawa nastropowa dostropowa lub zwieszana
 Szerokie spektrum zastosowania dzięki dostosowaniu
sposobu montażu, strumienia świetlnego, optyki i wymiaru
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 Możliwość zmiany temperatury barwowej w zakresie
2700K-6500K (DYNAWHITE)
 Dostępne wersje do stropów niemieckich - 625x625 mm
 System sprężynowo-lamelowy ułatwiający montaż

do projektu
 Równomiernie rozświetlony dyfuzor opalizowany
montowany na CLICK
 Waga: tylko 1,40 kg/mb
 Szybki montaż dyfuzora opalizowanego w systemie CLICK.
Łatwa beznarzędziowa regulacja wysokości zawieszenia
oprawy oraz rozstawu zwieszaków
 Certyfikat ENEC
Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

 Oprawa do montażu w stropie podwieszanym lub
nabudowywana o podwyższonej odporności na
niekorzystne warunki otoczenia, łatwa do utrzymania
w czystości
 Lakierowny stalowy korpus
 Dyfuzor z matowionego szkła hartowanego (PURE 1),

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

pryzmatyczny z PMMA (PURE 3), przezroczystego szkła
hartowanego wraz z rastrem parabolicznym typu darklight
(PURE 4)
 Oprawa o wysokim współczynniku oddawania barw
CRI>90, >80
 Dostępne dwa rozmiary: 597x597 mm i 1197x297 mm
 Wysoki stopień szczelności (IP65)
 Atest higieniczny PZH
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PRODUKTY

PRODUKTY

rodzina COSMO FX

rodzina LEDPIPE
Dane techniczne:

COSMO ORION

Dane techniczne:

Strumień światła: 3500-7300 lm
Moc: 27-50 W
Tcp: 3000K, 4000K
Ra>80
IP66
Zasilanie: 230 V AC

Strumień światła: 200-2420 lm
Moc: 4-78 W
Tcp: 3000K, 4000K, RGB
Ra>80
IP65
Zasilanie: 230 V AC

COSMO APEX

COSMO ECLIPSE

LEDPIPE

Cechy rodziny COSMO FX:

Cechy rodziny LEDPIPE:

 Oprawa zwieszana lub nabudowywana o podwyższonej
odporności na niekorzystne warunki otoczenia
 Konstrukcja oprawy zoptymalizowana pod kątem
wykorzystania technologii LED
 Korpus w kolorze lakierowanym metalicznym; szarym oraz 7
transparentnych podświetlanych kolorach (COSMO ORION)
 Klosz ze strukturą pryzmatyczną lub przezroczysty

z rastrem typu darklight ograniczającym poziom olśnienia lub
soczewką liniową
 Oprawa posiada wysoki stopień szczelności (IP66)
 Szybki i wygodny montaż oprawy: panel LED połączony z kloszem,
możliwość wprowadzenia przewodu zasilającego z boków lub od
góry opraw
 Dostępna wersja CIRCADIAN

rodzina INDUSTRIA

 Tubularna oprawa przeznaczona do rozświetlenia wnęk
okiennych i fasad budynków oraz tworzenia barwnych,
dynamicznych iluminacji
 Korpus wykonano z przeźroczystej tuby z PMMA odpornego
na trudne warunki atmosferyczne
 Dekle oprawy wykonane ze stali nierdzewnej zabezpieczają

system URAN 10 LED
Dane techniczne:

Dane techniczne:

Strumień światła: 3900-12200 lm
Moc: 33-95 W
Tcp: 4000K
Ra>80
IP65
Zasilanie: 230 V AC

Strumień światła: 100-330 lm
Moc: 2-4 W
Tcp: 3000K, 4000K, RGB
Ra>80
IP67
Zasilanie: 230 V AC

INDUSTRIA 1

URAN 10 LED

Cechy rodziny INDUSTRIA:
 Oprawa zwieszana lub nabudowywana o podwyższonej
odporności na niekorzystne warunki otoczenia
 Korpus aluminiowy, anodyzowany, dyfuzor z
przezroczystego szkła hartowanego, lub laminowanego
 Dostępna wersja z rastrem parabolicznym typu darklight
w celu ograniczenia poziomu olśnienia (INDUSTRIA 3)
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oprawę przed działaniem czynników atmosferycznych
 Specjalna konstrukcja uchwytów montażowych pozwala na zmianę
kąta nachylenia oprawy względem oświetlanej płaszczyzny
 Dynamiczne sterowanie kolorami RGB za pomocą protokołu DMX
 Możliwość łączenia przelotowego

Cechy systemu URAN 10 LED:
 Klasa korozyjności C4 wg normy PN-EN ISO 129442:2001
 Konstrukcja oprawy o ograniczonej możliwości
utrzymywania zanieczyszczeń
 Dostępne wersje ON/OFF i DALI

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

 Oprawa montowana w podłożu, przeznaczona do
oświetlenia iluminacyjnego małej architektury i zieleni
 Dzięki różnorodnym układom optycznym nadaje się do
podświetlenia zarówno akcentującego, jak i zalewowego
 Zastosowana technologia RGB pozwala na kolorystyczne
wzbogacenie iluminacji fasad lub roślin
 Specjalistyczny układ soczewek kształtujących bryłę
fotometryczną

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

 Możliwość stosowania filtrów barwnych lub siatki
przeciwolśnieniowej
 Maksymalne obciążenie oprawy 3000 kg przy prędkości
najazdu samochodem 40 km/h
 Odporność na wnikanie pyłu i wody - IP67.
 Oprawa montowana w podłożu bezpośrednio lub
z wykorzystaniem dodatkowej obudowy
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PRODUKTY

PRODUKTY

rodzina RACER MINI

rodzina PARK FLOWER
Dane techniczne:

Dane techniczne:

Strumień światła: 2600-17000 lm
Moc: 20-143 W
Tcp: 4000K, 5700K
Ra>70
IP66
Zasilanie: 230 V AC

Strumień światła: 3100-15600 lm
Moc: 32-130 W
Tcp: 3000K, 4000K, 5700K
Ra>70, Ra>80
IP65
Zasilanie: 230 V AC

RACER MINI
PARK FLOWER

Cechy systemu RACER MINI :
 Oprawa przeznaczona do oświetlania ulic, mostów, ciągów
komunikacyjnych i parkingów
 Beznarzędziowy dostęp do komory osprzętu
elektrycznego, możliwość beznarzędziowej wymiany
sterowania za pomocą wyjmowanego panelu
montażowego z tworzywa ("koszyczek")
 Budowa dwukomorowa - rozdzielenie komory optycznej
od komory z osprzętem elektrycznym

 Możliwość regulacji kąta nachylenia oprawy od -15° do +15°
 Możliwość sterowania 4DIM (MainsDIM, AstroDIM, StepDIM,
DALI)
 Możliwość pracy w systemie CLO - płynna regulacja zużycia
energii w celu utrzymania stałego poziomu światła
 Brak efektu light pollution

system VILUX

Cechy rodziny PARK FLOWER:
 Unikalna możliwość zmiany fotometrii oprawy poprzez
odchylenie, obrót lub regulację wysokości płatków (dzięki
zastosowaniu przegubu kulowego)
 Możliwość zastosowania 2, 3, 4 lub większej ilości
płatków
 Możliwość montażu naściennego - PARK FLOWER WALL

 Możliwość wykorzystania jednej oprawy do
jednoczesnego oświetlenia podstawowego i iluminacyjnego
  Ciśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
kolor czarny lub szary
 Wersja ON/OFF. Możliwość sterowania przewodowego DALI
lub bezprzewodowego ZigBee (Zlight)
 Możliwość łączenia przelotowego

rodzina GARDEN FLOWER
Dane techniczne:

Dane techniczne:

Strumień światła: 5150 lm
Moc: 59 W
Tcp: 4000K
Ra>70
IP66
Zasilanie: 230 V AC

Strumień światła: 600-4300lm
Moc: 10-47 W
Tcp: 3000K, 4000K
Ra>80
IP65
Zasilanie: 230 V AC

VILUX
GARDEN FLOWER

Cechy systemu VILUX:
 Unikalna forma
 Ciśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
kolor czarny lub szary
 Asymetryczny rozsył światła
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Cechy rodziny GARDEN FLOWER:
 Zasilacz o podwyższonym stopniu szczelności IP65,
montowany w słupie
 Wersja ON/OFF
 Możliwość łączenia przelotowego

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

 Unikalna możliwość zmiany fotometrii oprawy poprzez
odchylenie, obrót lub regulację wysokości płatków (dzięki
zastosowaniu przegubu kulowego)
 Możliwość zastosowania 2, 3, 4 lub większej ilości
płatków
 Możliwość montażu naściennego - GARDEN FLOWER
WALL
Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

 Możliwość wykorzystania jednej oprawy do jednoczesnego
oświetlenia podstawowego i iluminacyjnego
 Ciśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
kolor czarny lub szary
 Wersja ON/OFF. Możliwość sterowania przewodowego DALI
lub bezprzewodowego ZigBee (Zlight)
 Do wyboru dwa kąty rozsyłu światłości: 120° lub 170°
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OŚWIETLENIE AWARYJNE

OŚWIETLENIE AWARYJNE

rodzina ARIS

rodzina MONITOR1 IP40 LED
Dane techniczne:

Dane techniczne:

Moc źródła światła: 1 W, 2 W, 3 W
Klasa ochronności: II
IP40
Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC
Rozpoznawalność znaku: 25 m

Moc źródła światła: 1,2 W
Klasa ochronności: II
IP40
Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC
Rozpoznawalność znaku: 20 m

ARIS

MONITOR1 IP40 LED

Cechy rodziny ARIS:

Cechy rodziny MONITOR1 IP40 LED:

 Oprawa do oświetlenia awaryjnego-kierunkowego zgodnie
z normami EN 1838, EN 50172
 Wersja nastropowa (ASDN), naścienna (ASON) i zwieszana
(ASOZ, ASDZ)
 Oświetlenie kierunkowe z wykorzystaniem piktogramów
wskazujących przebieg drogi ewakuacji zgodnie z normą
ISO 7010

 Montaż ekranów za pomocą systemu "click-on"
 Ekran z tworzywa o wysokim współczynniku równomierności
rozświetlenia znaku
 Nowoczesne baterie w technologii litowo-jonowej LiFePO4,
czas podtrzymania: 1 h, 3 h
 Możliwa praca w trybie ciągłym, przełączalnym i awaryjnym
Korpus z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°C

rodzina LUMI

 Oprawa do oświetlenia awaryjnego-kierunkowego zgodnie
z normami EN 1838, EN 50172
 Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z normą
EN 60598-2-22
 Oświetlenie kierunkowe z wykorzystaniem piktogramów
wskazujących przebieg drogi ewakuacji zgodnie z normą
ISO 7010
 Montaż naścienny

 Idealne połączenie niewielkich gabarytów i równomierności
luminancji
 Równomierne rozświetlenie znaku dzięki dużej ilości diod
elektroluminescencyjnych małej mocy
 Dostępna wersja z protokołem DALI-2 - światowym
systemem komunikacji, sterowania i nadzoru
 Krzywizna odbłyśnika zaprojektowana dla optymalizacji
równomierności znaku

rodzina MONITOR1 IP65 LED-HO

Dane techniczne:
Moc źródła światła: 1x1 W, 1x2 W, 1x3 W
Klasa ochronności: II
IP65
Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC
Rozsył światła: CR, VWD, ASM, WD

Dane techniczne:
Moc źródła światła: 4x1 W
Klasa ochronności: II
IP65
Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC
Rozsył światła: CR, VWD, ASM, NR, EL, WD

LUMI

Cechy rodziny rodziny LUMI:
 Oprawa do oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego
i antypanicznego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172
 wersja nastropowa (LUN) i wersja dostropwa (LUD)
 Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z normą
EN 60598-2-22
 Mnogość kombinacji mocy oprawy i układów optycznych
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MONITOR1 IP65 LED-HO

 Nowoczesne baterie w technologii litowo-jonowej LiFePO4,
czas podtrzymania: 1 h, 3 h
 Możliwa praca w trybie ciągłym, przełączalnym i awaryjnym
 Korpus z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°C
 dostępne wersje: CTI-DALI, CB220, ATI, STI

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

Cechy rodziny rodziny MONITOR1 IP65 LED-HO:
 Oprawa do oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego
i antypanicznego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172
 Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z normą
EN 60598-2-22
 Podwyższony stopień szczelności i odporności na
uderzenia
Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

 Zapewnienie doświetlenia z dużych wysokości
 Czas podtrzymania: 1 h, 3 h
 Możliwa praca w trybie ciągłym, przełączalnym i awaryjnym
 Dostępna wersja z protokołem DALI-2 - światowym
systemem komunikacji, sterowania i nadzoru
 Dostępna wersja z akumulatorami do ujemnych temperatur
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OŚWIETLENIE AWARYJNE
VERTEX

VERTEX

Cechy jednostki sterującej VERTEX:
Sterownik automatyki oświetleniowej przeznaczony do kontroli rozległych
systemów oświetlenia podstawowego i awaryjnego. Umożliwia zdalne
nadzorowanie, konfigurowanie, sterowanie a nawet serwisowanie urządzeń
podpiętych do systemu. Jest w pełni autonomiczną jednostką z wbudowanymi
trzema protokołami komunikacji:
z użytkownikiem za pośrednictwem wygodnej aplikacji WEB,
z oprawami za pomocą międzynarodowego standardu DALI,
z systemami zarządzania budynkiem (BMS) dzięki Modbus IP.

Funkcje sterownika automatyki oświetleniowej:
Monitorowanie stanu baterii i źródła światła w oprawach oświetlenia awaryjnego
Ciągła komunikacja z oprawami – aktualizacja statusu w czasie rzeczywistym
W
 ykonywanie testów funkcjonalnych i autonomii dla wybranych grup testowych inicjowane ręcznie
Lub automatycznie w zaplanowanych terminach
D
 ostęp do nadzoru i konfiguracji całego systemu poprzez intuicyjną aplikację WEB z dowolnego
urządzenia obsługującego przeglądarkę internetową (smartfon, tablet, komputer)
i z dowolnej platformy systemowej (Windows, Android, Linux, iOS)
S
 amoczynne skanowanie nowo podłączanych opraw dzięki technologii DEVICE DISCOVERY
Możliwość zaplanowania formatowania akumulatorów dla każdej grupy testowej
O
 późnienie powrotu do normalnej pracy opraw awaryjnych po powrocie napięcia zasilającego
(funkcja PROLONG TIME)
Możliwość wprowadzenia blokady trybu awaryjnego opraw
Możliwość ustawienia trybu pracy oprawy awaryjnej z poziomu aplikacji
Możliwość sterowania jasnością oprawy w trybie podstawowym
D
 owolne programowanie harmonogramu testów i sterowania opraw (poziom jasności, ON/OFF)
w zakładce kalendarz
Wbudowana pamięć do zapisywania konfiguracji systemu i dziennika zdarzeń
Dostęp do dziennika zdarzeń zgodnego z normą PN-EN 50172 przez pendrive i aplikację WEB
Obsługa protokołu komunikacji Modbus IP do współpracy z systemem zarządzania budynkiem (BMS)
Automatyczna aktualizacja oprogramowania
Autonomiczne zarządzanie systemem oświetlenia awaryjnego (nie wymaga komputera do pracy)
Identyfikacja opraw za pomocą pulsacji podstawowego źródła światła
Podział zainstalowanych opraw na 8 grup testowych i dowolną ilość grup sterujących

44

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe
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SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Centrala
ul. Przemysłowa 2
30-701 Kraków, Polska
tel. +48 12 656 36 33
+48 12 295 80 00
fax +48 12 656 36 49
essystem@essystem.pl

Dział eksportu
ul. Przemysłowa 2
30-701 Kraków
tel. +
 48 12 656 36 33
+48 12 295 80 00
fax +48 12 656 36 49
export@essystem.pl

Oddziały handlowe
Kraków
ul. Przemysłowa 2
30-701 Kraków
tel. +48 12 295 80 00
fax +48 12 656 36 49
krakow@essystem.pl

Warszawa
ul. Jagiellońska 78
03-301 Warszawa
tel. +48 22 334 63 30–35
fax +48 22 334 63 36
warszawa@essystem.pl

Łódź
ul. Legionów 93/95
91-072 Łódź
tel. +48 42 633 60 13
fax +48 12 656 36 49
lodz@essystem.pl

Śląsk
ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice
tel. +48 32 339 31 56
fax +48 32 339 31 55
slask@essystem.pl

Gdańsk
CUBE OFFICE PARK, bud. A
ul. Pałubickiego 6
80-175 Gdańsk
tel. +48 58 345 23 45
fax +48 12 656 36 49
gdansk@essystem.pl

Mazury
ul. Olsztyńska 2
11-500 Wilkasy (k. Giżycka)
tel. +48 87 429 96 30
fax +48 87 429 96 02
mazury@essystem.pl

Poznań
ul. Bułgarska 69/73
60-320 Poznań
tel. +48 61 851 80 89
fax +48 61 851 76 80
poznan@essystem.pl

Rzeszów
Al. Armii Krajowej 80
35-307 Rzeszów
tel. +48 17 850 82 85
fax +48 12 656 36 49
rzeszow@essystem.pl

biuro w Szczecinie
Baltic Business Park
ul. 1 Maja 38
71-627 Szczecin
tel. +48 91 881 17 18 wew. 2591
fax +48 61 851 76 80
szczecin@essystem.pl

biuro w Lublinie
ul. Inżynierska 3 pok. 7
20-484 Lublin
tel. +48 81 442 04 90
fax +48 12 656 36 49
lublin@essystem.pl

Wrocław
AWARD Business Park
ul. Zwycięska 41
52-315 Wrocław
tel. +48 71 782 82 98
fax +48 71 783 29 23
wroclaw@essystem.pl

