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OŚWIETLENIE SPECJALNE
PRODUKTY SPOŻYWCZE

ZARZĄDZANIE
OŚWIETLENIEM

PRODUKTY
BASE LED IP44
CAMELEON MAXI 1
CAMELEON MAXI 2
CAMELEON MIDI 1
CAMELEON MIDI 2
CAMELEON MIDI 2F
CAMELEON MIDI 2N
CAMELEON MIDI 2T
CAMELEON MINI 1
CANOS
COSMO APEX

30
30
31
31
32
33
33
34
34
35
35

COSMO ORION
DELTA LED
FARO
FX35 DK
FX45 OP
FX65 OP
FX65 OP FLOW
GECO MINI
GECO MIDI 1
ICE
LEDEX TOP 3

LEDPIPE 3
LEDPIPE 4
LUNA LED
MILIEU
OCP MILEDIA 5
PARK FLOWER
PACO MINI
PACO MIDI
PACO MAXI
PRIMA LED
RACER MINI

36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41

41
42
42
43
43
44
44
45
46
46
47

REGLUX
RETRO2
RODIA
SIRIUS
TRIANGLE
URAN 10 LED
URAN 20 LED
VILUX
ZEUS LED

47
48
48
49
49
50
50
51
51

Światło ma niebagatelne znaczenie w aranżacji galerii handlowych i przestrzeni sklepowych. Oprócz
pełnienia podstawowej funkcji rozświetlenia pomieszczeń i zapewnienia dogodnych warunków podczas
robienia zakupów, odpowiednio dobrane oświetlenie może oddziaływać na percepcję klientów. Przemyślane i kompleksowo zaprojektowane oraz spójne z identyfikacją wizualną obiektu, nie tylko pozytywnie wpływa na nastrój odwiedzających, ale też tworzy indywidualny charakter wnętrza.
Równomierne oświetlenie ogólne, przemyślane oświetlenie akcentujące oraz zachwycające oświetlenie
dekoracyjne sterowane za pomocą intuicyjnego centralnego systemu sterowania stworzy niezwykłe
wnętrze, które zachwyci konsumentów. Odpowiednio przygotowane sceny świetlne i energooszczędne
źródła LED pozwolą dodatkowo zmniejszyć zapotrzebowanie na energię elektryczną i zredukują koszty
utrzymania przestrzeni.

OŚWIETLENIE AWARYJNE
ARIS
VERSO LED VSN
MONITOR1 IP40 LED
MONITOR1 IP65 LED
ORTUS OSN
LUMI LUN
LUMI LUD

53
53
54
54
54
55
55

ORTUS OUN
MONITOR1 IP40 LED OP10
MONITOR1 IP65 LED OP20
COBRA AL IP20
COBRA AL IP54
ES-NET
VERTEX

55
56
56
56
57
57
58
1

KOMPLEKSOWE OŚWIETLENIE GALERII HANDLOWEJ

Coraz częściej wizyta w galerii handlowej jest traktowana jako sposób spędzania wolnego czasu z rodziną lub przyjaciółmi. W związku z tym rosną wymagania
wobec aranżacji przestrzeni wewnątrz budynku, jak również w jego najbliższym
otoczeniu.

Oświetlenie ogólne

Oświetlenie ogólne
Oświetlenie ogólne ma na celu uzyskanie równomiernie jasnego otoczenia świetlnego, potrzebnego do zapewnienia orientacji w przestrzeni. Aby osiągnąć pożądany efekt, stosuje się regularnie rozmieszczone oświetlenie dające
światło bezpośrednie oraz pośrednie. Kryterium doboru odpowiednich opraw i ich rozmieszczenia jest uzyskanie
wypełnienia jednolitym światłem całej przestrzeni. Nie bez znaczenia pozostaje design opraw, który wraz z oświetleniem dekoracyjnym uzupełnia aranżację wnętrza galerii handlowej.

Oświetlenie ukierunkowane (akcentujące)
Oświetlenie kierunkowe stosowane jest przede wszystkim do zaakcentowania produktu lub jego fragmentu poprzez silne rozświetlenie eksponowanego przedmiotu albo otoczenia. Poprzez obniżenie poziomu oświetlenia ogólnego z jednoczesnym zwiększeniem natężenia światła akcentującego możemy podkreślić cechy produktu, takie jak
kształt, kolor lub fakturę. Opisany efekt uzyskujemy za pomocą projektorów montowanych na ścianach lub sufitach
oraz opraw typu downlight wbudowanych do stropów podwieszanych. Zabawę światłocieniem stosuje się przede
wszystkim w witrynach sklepowych oraz na tzw. „wyspach” do wyeksponowania towaru wewnątrz butików. Z kolei
na stoiskach z produktami spożywczymi za pomocą kolorowego oświetlenia podkreśla się świeżość produktów i zachęca klientów do zakupów. Należy przy tym pamiętać o dostosowaniu właściwej barwy światła do każdego stoiska:
od czerwonej do mięs i wędlin przez żółtą do pieczywa po niebieską do ryb i owoców morza.

Oświetlenie ukierunkowane (akcentujące)

Oświetlenie dekoracyjne
Oświetlenie dekoracyjne stanowi uzupełnienie pozostałych rodzajów oświetlenia stosowanego w obiektach handlowych. Zarówno kształt jak i kolor jest całkowicie dowolny i zależy wyłącznie od koncepcji architekta oraz identyfikacji wizualnej galerii. Oprawy dekoracyjne wzbudzają zainteresowanie, przyciągają uwagę odwiedzających,
a także wpływają na wizerunek sklepu. W wielu przypadkach oświetlenie dekoracyjne jest istotnym elementem
aranżacji przestrzeni i w sugestywny sposób wskazuje klientom, do jakiej grupy odbiorców skierowany jest asortyment sklepu.

Oświetlenie dekoracyjne
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OŚWIETLENIE PRZESTRZENI

OŚWIETLENIE PRODUKTU

Niezaprzeczalnie najlepszym światłem jest światło naturalne. To ono reguluje rytm okołodobowy człowieka, wpływa na nastrój i samopoczucie. Niestety
pory roku czy warunki atmosferyczne ograniczają dostęp do światła dziennego.
W jego zastępstwie jesteśmy zmuszeni korzystać ze sztucznego oświetlenia.
Aby zminimalizować negatywne skutki braku dostępu do światła dziennego należy zwrócić szczególną uwagę na jakość sztucznego światła.

Natężenie światła dziennego zmienia się w zależności od pory dnia. Sterowanie oprawami oświetleniowymi gwarantuje stałe
natężenie w zależności od warunków zewnętrznych. W przypadku pasaży, butików lub restauracji projekt oświetlenia powinien
odpowiednio wpływać na nastrój, emocje i doznania ludzi, łącząc przy tym regulowanie i podtrzymywanie rytmu dobowego oraz
tworząc tzw. „nieobrazowe” natężenie oświetlenia. Płynna zmiana temperatury barwowej czy natężenia światła pozwoli zaaranżować
dowolną atmosferę, dynamiczna zmiana iluminacji zewnętrznej zachwyci odwiedzających, a technologia CIRCADIAN wyeliminuje
uczucie senności i rozdrażnienia pracowników. Systemy sterowania pozwolą stworzyć funkcjonalny i prestiżowy projekt.

Temperatura barwowa światła wpływa nie tylko na nastrój i samopoczucie, ale
również na sposób, w jaki postrzegamy świat. Odpowiednio dobrana wzmacnia
naturalne kolory eksponowanego towaru, podkreślając jego najbardziej atrakcyjne cechy.

Aby podkreślić świeżość eksponowanych owoców i warzyw, warto zastosować jasne, delikatnie ciepłe światło o temperaturze
barwowej 2700 K. Ryby i owoce morza najlepiej będą prezentować się w chłodnym oświetleniu o temperaturze barwowej powyżej
6500 K. Do oświetlenia napojów najlepiej wykorzystać oprawy emitujące neutralne światło o temperaturze barwowej 4000 K.

Zmiana temperatury barwowej dla wyeksponowania produktów.

3000 K

4000 K

5700 K

Zarówno w handlu, jak i usługach istotną rolę pełni takie oświetlenie produktu, dzięki któremu barwy odbierane są w jak najbardziej
naturalny sposób. Właściwy dobór światła ma wpływ na zachowanie konsumentów wszędzie tam, gdzie ma znaczenie ocena kolorów
przy wykonywanych czynnościach. Przykładowo najwięcej zwrotów zakupionej odzieży wynika z faktu, że ich kolor inaczej wygląda
w świetle naturalnym.
Ciepłe, żółte światło odpręża i relaksuje, natomiast chłodne, białe mobilizuje i pobudza do działania. System sterujący temperaturą
barwową pozwala tworzyć dowolną atmosferę w zależności od aktualnych preferencji. Umożliwia elastyczne dostosowywanie
oświetlenia bez konieczności wymiany lub posiadania kilku źródeł światła.

Ra>70
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OŚWIETLENIE SPECJALNE

OŚWIETLENIE SPECJALNE

PRODUKTY SPOŻYWCZE

PRODUKTY SPOŻYWCZE

Odpowiedni dobór barw wpływa na nasze odczucia wizualne, wzmacnia je
i przywołuje pozytywne skojarzenia. Za pomocą światła możemy pogłębić wrażenie świeżości lub też wywołać efekt zupełnie odwrotny.

ES-SYSTEM w swojej ofercie posiada aż pięć różnych rodzajów LED-ów specjalnych. Tak szeroki wybór pozwala dostosować właściwą barwę światła do
każdego stoiska.

Podobne praktyki znane są już od dawna. Kiedyś na placach targowych sprzedawcy ustawiali odpowiedni kolor parasola, aby towar
lepiej się prezentował. Czerwony parasol na stoisku z owocami i warzywami podkreślał ich barwy, niebieskie dodatki stosowane na
stoisku z rybami dodawały apetycznego wyglądu, z kolei barwione na różowo szybki w ladach z mięsem – świeżości.

W dzisiejszych czasach efekty te osiąga się za pomocą odpowiedniego oświetlenia. Prawidłowo dobrana barwa światła podkreśla
świeżość produktów, zachęca do ich zakupu. Natomiast nieodpowiednie parametry oświetlenia mogą spowodować, że nawet najwyższej jakości towar nie będzie przyciągał uwagi. Właściwe dopasowanie natężenia i barwy światła podkreśla naturalne kolory produktów i sprawia, że wizualnie dłużej zachowują świeżość. To z kolei decyduje o ocenie jakości towaru i jest podstawowym kryterium
podejmowania decyzji zakupowych.

6
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Świeże czerwone mięso i wędliny

Apetyczne mięso marmurkowe

Odpowiednia barwa światła ma szczególne znaczenie
przy oświetleniu mięsa i wędlin, gdzie świeżość to podstawowy parametr decydujący o zakupie. Wyroby mięsne
najlepiej eksponuje ciepłe światło o delikatnym czerwonym zabarwieniu.

W rodzinie mięs wyjątek stanowi mięso marmurkowe,
które najlepiej prezentuje się w zimniejszym świetle
o zabarwieniu różowym. Taki dobór oświetlenia wzmacnia kontrast barw, sprawiając że warstwa tłuszczu nie ma
barwy lekko żółtawej, a tym samym wskazuje na świeżość produktu.

Kuszące pieczywo

Ryby i owoce morza „prosto z wody”

Chyba nikt nie potrafi oprzeć się wizji jeszcze ciepłych
i chrupiących bułek. Pogłębienie ich złocistego koloru
tworzy wrażenie pieczywa „prosto z pieca”. Taki efekt
uzyskać można dzięki zastosowaniu bardzo ciepłej barwy
białej, wręcz żółtej - około 2600-2800 K.

O wizualnej świeżości ryb decyduje ich chłodny wygląd
i błyszczące łuski, sugerujące, że zostały one przed chwilą
złowione i wyłożone prosto z kutra rybackiego. Podobny
efekt można osiągnąć, oświetlając owoce morza światłem lekko błękitnym, czyli o temperaturze barwowej
z zakresu powyżej 6500 K.

Soczyste owoce i warzywa
Świeże warzywa i owoce to synonimy zdrowia, kupujący zwraca zatem uwagę na ich wygląd właśnie pod tym
względem. Światło o zabarwieniu czerwonym sprawi, że
będą wyglądały na niedawno zerwane, chrupiące i pełne
wartościowych witamin.

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe
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OŚWIETLENIE SPECJALNE
PRODUKTY SPOŻYWCZE
Dokładne określenie barwy ułatwia wykres chromatyczności stworzony przez
Międzynarodową Komisję Oświetleniową CIE.

2200 K
0,420

Pieczywo
3500 K

Owoce i warzywa

0,380
5000 K

0,340

Czerwone mięso i wędliny

Ryby i owoce morza
Mięso marmurkowe
6500 K

0,300
0,300

0,350

0,400

0,450

0,500

Rozkład widma kolorów dla poszczególnych LED-ów dedykowanych do oświetlania produktów
spożywczych.

Czerwone mięso

8

Marmurkowe mięso

Pieczywo

Ryby

Owoce i warzywa
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BEZPIECZNE ŚWIATŁO

INTELIGENTNE SYSTEMY STEROWANIA

Technologia LED to lepsze jakościowo i zdrowsze światło. Wszystkie produkty ES-SYSTEM są badane w zakresie bezpieczeństwa fotobiologicznego i uzyskują odpowiednie certyfikaty.
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 dysponuje własnym, nadzorowanym przez
BBJ laboratorium posiadającym status CTF-3. Jest to
jedna z trzech prywatnych placówek badawczych tej
klasy w Polsce działających w branży oświetleniowej.

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.
100% wytwarzanych przez ES-SYSTEM produktów nie
stwarza realnego zagrożenia fotobiologicznego (grupa
0 i 1). Potwierdzone jest to odpowiednimi certyfikatami.

Kompleksowy projekt oświetleniowy nie polega wyłącznie na wyborze i odpowiednim rozmieszczeniu opraw. O funkcjonalnym i nowoczesnym oświetleniu decydują
inteligentne systemy sterowania, które pozwalają elastycznie dostosowywać oświetlenie do zmiennych potrzeb użytkowników przestrzeni.

Jakie są najważniejsze korzyści wynikające
z zastosowania systemów sterowania ES-SYSTEM?

KOMFORT
Galeria handlowa to obecnie miejsce służące nie tylko do robienia zakupów, ale
również do spędzania wolnego czasu. Brak
dostępu do światła dziennego i bardzo
zróżnicowane przestrzenie znajdujące się
w galerii mogą być źródłem dyskomfortu
nie tylko dla odwiedzających, ale przede

wszystkim dla pracowników. Systemy sterowania umożliwiają dostosowanie natężenia światła do rodzaju przestrzeni (np. butik,
pasaż czy food court), przez co podnoszą komfort wszystkich użytkowników..

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
Największą zaletą oświetlenia LED jest
jego energooszczędność. Diody zużywają mniej prądu od żarówek, a ich żywotność jest do 100 razy dłuższa. Oprawy
z ledowym źródłem światła mogą pracować kilkanaście lat, dzięki czemu zdecy-

„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”.

dowanie rzadziej trzeba je wymieniać. Dodatkowo inteligentne systemy sterowania
redukują zużycie energii elektrycznej, a tym
samym znacznie obniżają koszty eksploatacji
całego budynku.

BEZPIECZEŃSTWO
Systemy sterowania automatycznie kontrolują stan wszystkich opraw, sprawdzają
działanie układów elektronicznych, źródeł
światła, a także baterii zgodnie z wcześniej
zaplanowanym kalendarzem. Daje to pew-

ność, że w sytuacjach awaryjnych system
oświetlenia będzie niezawodny i zapewni
użytkownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Aleksandra Kuska-Grządziel, lekarz okulista
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TECHNOLOGIA CIRCADIAN
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 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 wywiera najsilniejsze działanie
na układ okołodobowy człowieka i odruch zwężenia źrenicy.

„Po rozmowie z firmą ES-SYSTEM na temat tego, co jest technologicznie możliwe, wykorzystując najnowsze diody
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 oświetleniowych będących w harmonii z rytmem dobowym człowieka są najbardziej zaawansowanymi, z jakimi się
dotychczas spotkałam” .
Katharina Wulff, PhD
Instytut Chronobiologii i Snu Uniwersytetu Oxfordzkiego
w Wielkiej Brytanii
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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.

Długotrwałe przebywanie w pomieszczeniach o ograniczonym dostępie światła dziennego naraża nas na niekorzystne
zjawisko uwalniania melatoniny na równym 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.

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.

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe
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NIESTANDARDOWE ROZWIĄZANIA
Nadrzędnym celem ES-SYSTEM jest zaspokojenie indywidualnych oczekiwań
klientów. Firma ma doświadczenie w realizowaniu nietypowych projektów
i dostarczaniu niestandardowych, szytych na miarę rozwiązań oświetleniowych.
Całkowicie nowe systemy oświetleniowe są rozwijane od projektu po dostawę
gotowego produktu w dowolne miejsce na świecie.

Dotychczasowy sukces motywuje do rozwijania
umiejętności i wiedzy oraz do poszukiwania
nowych, niestandardowych rozwiązań.

Centrum Handlowe Löhr-Center – laureat nagrody DARC AWARDS 2018 w kategorii „Najlepsze wykorzystanie oświetlenia dekoracyjnego w obiekcie handlowym”. Realizacja wyróżnia się różnorodnością form, kształtów i barw opraw oświetleniowych. ES-SYSTEM
dostarczył tam m.in. system LUNA w różnych kształtach i rozmiarach – począwszy od okręgów o średnicach od 80 centymetrów
do 4 metrów, poprzez formy trapezowe i trójkątne – które zainstalowane zostały pojedynczo lub w konfiguracjach. W większości
z tych opraw powierzchnię świecącą stanowi specjalna, zadrukowana tkanina dostarczona przez Barrisol Artolis Imprime, partnera
ES-SYSTEM. Kolorowe nadruki oddające charakter i klimat obiektu wykonano zgodnie z wymaganiami inwestora. Autorami projektu są architekci z ECE Projektmanagement & Co. Germany oraz lighting designer Tobias Link.

Foto: Barrisol Artolis Imprime
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ILUMINACJA ZEWNĘTRZNA

Elewacja galerii handlowej jest wizytówką zarówno samego obiektu, jak również miasta, w którym się znajduje. Stworzenie
wyjątkowej, kolorowej iluminacji wymaga doboru odpowiednich opraw oraz zastosowania systemu sterowania, który umożliwia dynamiczną zmianę kolorów w przestrzeni barw RGBW.

PRODUKTY

DELTA LED
36

LEDPIPE 4
42

URAN 10 LED
50

URAN 20 LED

30

50

ZEUS LED
51
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PASAŻ

BUTIK

Pasaże powinny być oświetlone równomiernym, jasnym światłem, potrzebnym do zapewnienia odpowiedniej orientacji w przestrzeni.
Pomocne w uzyskaniu takiego efektu jest zastosowanie opraw ze światłem bezpośrednim i pośrednim. Nie bez znaczenia pozostaje
design opraw, który wraz z oświetleniem dekoracyjnym uzupełnia aranżację wnętrza.

Oświetlenie to najważniejszy element wystroju butiku. Światło musi być najwyższej jakości, aby nie zafałszowywać faktur i kolorów
tkanin oraz produktów. W tym celu oprawy muszą cechować się doskonałym odwzorowaniem barw.

PRODUKTY

PRODUKTY

FX65 OP FLOW
39

CAMELEON MIDI 2T
34

CAMELEON MAXI 1

CAMELEON MAXI 2

CAMELEON MIDI 2N

CAMELEON MAXI 1

CAMELEON MIDI 2

FX 65 OP

LUNA LED

MILIEU

PACO MINI

PACO MIDI

30

38

31

42

33

43

30

32

44

45

CAMELEON MIDI 2N
33

CAMELEON MIDI 2T
34

PACO MAXI
46

RODIA
48
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SKLEP WIELKOPOWIERZCHNIOWY

FOOD COURT

W oświetleniu wielkich przestrzeni sklepowych szczególny nacisk powinien być położony na równomierne rozświetlenie powierzchni. Dzięki temu w przyszłości można elastycznie zmieniać układ regałów i półek bez konieczności ingerencji w instalację oświetleniową. Do oświetlania sklepów wielkopowierzchniowych polecane są wydajne systemy liniowe.

Kolorowe witryny i tłum ludzi może przyprawić klientów o zawrót głowy. Dlatego ważne jest wydzielenie spokojniejszych przestrzeni,
w których można usiąść, odpocząć i porozmawiać w miłej atmosferze. Oprócz nastrojowego oświetlenia akcentującego należy
zwrócić uwagę na jakość światła i dobre odwzorowanie barw, które jest szczególne ważne w przestrzeniach restauracyjnych.

PRODUKTY

PRODUKTY

FX 65 OP
38

LEDEX TOP 3
41

PACO MIDI
45

PACO MAXI
46

FX65 OP FLOW
39

CAMELEON MIDI 2N
33

FX45 OP
38

FX65 OP
38

LUNA LED
42
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SALA ZABAW DLA DZIECI

TOALETY

Długie zakupy często są męczące dla dzieci. Warto stworzyć dla nich przyjazny kącik pełen rozwijających gier i zabaw. W takich
miejscach ważne jest jasne, ciepłe oświetlenie, które będzie bezpieczne dla dziecięcego wzroku. Oprawy ES-SYSTEM kwalifikują
się do grupy ryzyka 0, czyli nie stwarzają zagrożenia fotobiologicznego. Potwierdzone jest to odpowiednimi certyfikatami.

Subtelna aranżacja świetlna w toaletach podkreśli dyskretność miejsca. Wybór opraw z czujką ruchu nie tylko wspiera energooszczędność i zmniejsza koszty potrzebne na utrzymanie przestrzeni, ale dodatkowo wzmacnia w klientach poczucie dbałości
o komfort i higienę. Nawet takie detale podnoszą prestiż danego miejsca w oczach klientów.

PRODUKTY

PRODUKTY

COSMO ORION
36

FX 35 DK
37

GECO MINI
39

RETRO2
48

BASE LED IP44
30

CAMELEON MIDI 1 IP54
31

ICE IP44
40

PRIMA LED IP44
46

SIRIUS IP54
49
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PARKING WEWNĘTRZNY

PARKING ZEWNĘTRZNY

Wielka powierzchnia parkingów wewnętrznych w galeriach handlowych często stwarza problemy klientom. Dlatego ciągi jezdne powinny być odpowiednio oświetlone. Warto zaakcentować różnymi kolorami poszczególne sektory parkingu, aby dodatkowo pomóc
klientom w orientacji.

Parking zewnętrzny musi stanowić całość z drogą dojazdową i terenami zewnętrznymi galerii. Dokładnie oświetlona cała przestrzeń,
widoczne miejsca parkingowe i znaki poziome wzmacniają poczucie bezpieczeństwa odwiedzjących i podnoszą prestiż obiektu.

PRODUKTY

PRODUKTY

COSMO APEX
35

COSMO ORION
36

LEDPIPE 3
41

REGLUX
47

FARO
37

OCP MILEDIA 5
43

PARK FLOWER
44

RACER MINI
47

VILUX
51
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CASE STUDY

CASE STUDY
GARAŻ / PARKING WEWNĘTRZNY
PRODUKTY

COSMO APEX
35

Oprawa: COSMO APEX
Powierzchnia pomieszczenia: 6000 m2

Liczba opraw: 168

Zużycie energii:

Zapotrzebowanie na energię:

Zużycie energii przy zastosowaniu konwencjonalnego
źródła światła:
10010 W

Zapotrzebowanie na energię przy zastosowaniu
konwencjonalnego źródła światła:
2,09 W/m²/100 lx

Oszczędność energii w stosunku do opraw konwencjonalnych:

55%

4536 W

SKLEP / BUTIK

TEREN ZEWNĘTRZNY

PRODUKTY

PRODUKTY

CAMELEON MAXI 1

OCP MILEDIA 5

30

43

Oprawa: CAMELEON MAXI 1
Powierzchnia pomieszczenia: 110,25 m2

Liczba opraw: 20

Zużycie energii:

Zapotrzebowanie na energię:

600 W

1,08 W/m2/100 lx

Zużycie energii przy zastosowaniu konwencjonalnego
źródła światła:
1280 W

Zapotrzebowanie na energię przy zastosowaniu
konwencjonalnego źródła światła:
2,14 W/m²/100 lx

Oszczędność energii w stosunku do opraw konwencjonalnych:

53%
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0,95 W/m²/100 lx

Oprawa: OCP MILEDIA 5
Powierzchnia przestrzeni: 400 m2

Liczba opraw: 4

Zużycie energii:

200 W

Zużycie energii przy zastosowaniu konwencjonalnego
źródła światła:
432 W

Oszczędność energii w stosunku do opraw konwencjonalnych:
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ZARZĄDZANIE OŚWIETLENIEM

ZARZĄDZANIE OŚWIETLENIEM
Automatyka i nowoczesne technologie w dzisiejszym świecie
są już codziennością. Rośnie również popularność oświetlenia dostosowującego się do natężenia światła słonecznego
i gwarantującego równomierne rozświetlenie pomieszczenia.
Sensory ruchu włączają światło dokładnie wtedy, kiedy jest to
potrzebne. Z kolei nieograniczone możliwości programowania
scen świetlnych pozwalają nadać przestrzeni unikatowy charakter, w zależności od jej przeznaczenia i potrzeb użytkowników.
Innym bardzo ważnym aspektem jest również odpowiednia
instalacja oświetlenia awaryjnego. To jeden z wymogów budowlanych, ale także kwestia bezpieczeństwa osób przebywających w budynku. Poprawność działania instalacji, spo-

sób oraz częstotliwość przeprowadzania testów kontrolnych
szczegółowo określają normy i przepisy prawa dotyczące
oświetlenia awaryjnego.
ES-SYSTEM oferuje innowacyjny system zarządzania Ethernet2DALI (E2D) oparty o własnej produkcji sterownik automatyki oświetleniowej. E2D to kompleksowe rozwiązanie - łączy
zarówno oświetlenie podstawowe, jak i awaryjne. System
pozwala na monitorowanie i diagnostykę instalacji za pomocą
komputera lub tabletu poprzez intuicyjne oprogramowanie.
Istnieje także opcja zdalnego dostępu umożliwiającego zarządzanie instalacją z dowolnego miejsca na świecie z dostępem
do Internetu dzięki technologii chmury.

Ethernet2DALI (E2D)

E2D REMOTE
ACCESS KIT

SLS / Glamox Connect
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PRODUKTY

PRODUKTY

system BASE LED IP44

system CAMELEON MAXI 2
Dane techniczne:

Dane techniczne:

Strumień świetlny: 5600 lm
Moc: 58 W
 Maks. skuteczność świetlna: 90 lm/W
Tcp: 3000 K, 4000 K
Ra>80
IP20/IP54
Zasilanie: 230 V AC

Strumień świetlny: 1400–2100 lm
Moc: 15 W
Maks. skuteczność świetlna: 140 lm/W
Tcp: 3000 K, 4000 K
Ra>80
IP44
Zasilanie: 230 V AC

CAMELEON MAXI 2

BASE LED IP44

Cechy systemu BASE LED IP44:

Cechy systemu CAMELEON MAXI 2:

 idealna równomierność rozświetlenia klosza dzięki gęsto
rozmieszczonym punktom LED
 dostępna wersja z mikrofalową czujką ruchu i światła, która
daje możliwość precyzyjnego ustawienia parametrów:
progów załączenia, zasięgu detekcji i czasu działania

 waga tylko 0,80 kg
 podwyższony stopień szczelności IP44
 atest higieniczny PZH

system CAMELEON MAXI 1

 rozsyły: 24°, 38°, 60°
 dostępne obudowy okrągłe lub kwadratowe
 dostępne wersje standardowe i uchylne
 dostępne wersje o podwyższonej szczelności do IP54

system CAMELEON MIDI 1
Dane techniczne:

Dane techniczne:

Strumień świetlny: 1500 lm
Moc: 12 W
Maks. skuteczność świetlna: 125 lm/W
Tcp: 3000 K, 4000 K
Ra>80
IP20/IP54
Zasilanie: 230 V AC

Strumień świetlny: 3000 lm
Moc: 22 W
Maks. skuteczność świetlna: 136 lm/W
Tcp: 3000 K, 4000 K
Ra>80
IP20/IP54
Zasilanie: 230 V AC

CAMELEON MAXI 1

CAMELEON MIDI 1

Cechy systemu CAMELEON MAXI 1:
 rozsyły: 24°, 38°, 60°
 dostępne obudowy okrągłe lub kwadratowe
 dostępne wersje standardowe i uchylne
 dostępne wersje o podwyższonej szczelności do IP54

30

 średnica 160 mm
 certyfikat PZH
 możliwość sterowania bezprzewodowego
BLUETOOTH MESH

Cechy systemu CAMELEON MIDI 1:
 średnica 160 mm
 certyfikat PZH
 możliwość sterowania bezprzewodowego
BLUETOOTH MESH

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

 rozsyły: 24°, 38°, 60°
 dostępne obudowy okrągłe lub kwadratowe
 dostępne wersje standardowe i uchylne
 dostępne wersje o podwyższonej szczelności
do IP54

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

 atest higieniczny PZH
 możliwość sterowania bezprzewodowego
BLUETOOTH MESH
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PRODUKTY

PRODUKTY
system CAMELEON MIDI 2F

system CAMELEON MIDI 2

Dane techniczne:

Dane techniczne:

Strumień świetlny: 2000–4000 lm
Moc: 16-23 W
Maks. skuteczność świetlna: 125 lm/W
Tcp: 3000 K, 4000 K
Ra>80
IP20
Zasilanie: 230 V AC

Strumień świetlny: 2000 lm
Moc: 16 W
Maks. skuteczność świetlna: 125 lm/W
Tcp: 3000 K, 4000 K, FOOD
Ra>80
IP20/IP54
Zasilanie: 230 V AC

CAMELEON MIDI 2F

CAMELEON MIDI 2

Cechy systemu CAMELEON MIDI 2F:

Cechy systemu CAMELEON MIDI 2:
 rozsyły: 24°, 38°, 60°
 dostępne obudowy okrągłe lub kwadratowe
 dostępne wersje standardowe i uchylne
 dostępne wersje o podwyższonej szczelności do IP54

 LED-y specjalne do oświetlania stoisk spożywczych
 atest higieniczny PZH
 możliwość sterowania bezprzewodowego
BLUETOOTH MESH

LED-y specjalne do oświetlania produktów spożywczych:

Zastosowanie

Strumień świetlny
[lm]

Moc [W]

Skuteczność
świetlna [lm/W]

do mięsa
czerwonego

2000

32

63

ON/OFF

2000

32

63

DALI

do mięsa
marmurkowego

2000

34

59

ON/OFF

2000

34

59

DALI

2000

22

91

ON/OFF

2000

22

91

2000

22

91

ON/OFF

2000

22

91

DALI

2000

24

83

ON/OFF

2000

24

83

DALI

do pieczywa
do ryb i owoców morza

do owoców i warzyw

Rozsył
światła

60°

 oprawa dostropowa z ramką typu FLEXX
 rozsyły: 24°, 38°, 60°
 układ optyczny obrotowy w zakresie 355° i uchylny +/-15°,
cofnięty o 12 mm
 obudowa stalowa malowana proszkowo na czarno
 ring i ramka malowane proszkowo na biało
 dyfuzor ze szkła hartowanego

 odbłyśnik fasetonowy z tworzywa, metalizowany
 każdy moduł LED wyposażony w oddzielny zasilacz
 szybki montaż za pomocą uchwytów sprężynowych
 zasilacz SELV, II klasa ochronności
 możliwość sterowania bezprzewodowego
BLUETOOTH MESH

Zasilacz

system CAMELEON MIDI 2N
Dane techniczne:
Strumień świetlny: 2000 lm
Moc: 16 W
Maks. skuteczność świetlna: 125 lm/W
Tcp: 3000 K, 4000 K
Ra>80
IP20
Zasilanie: 230 V AC

DALI

CAMELEON MIDI 2N

Cechy systemu CAMELEON MIDI 2N:
 rozsyły: 24°, 38°, 60°
 fasetonowy metalizowany odbłyśnik z tworzywa
 atest higieniczny PZH

32

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

33

PRODUKTY

PRODUKTY

system CAMELEON MIDI 2T

system CANOS
Dane techniczne:

Dane techniczne:

Strumień świetlny: 2000–4000 lm
Moc: 16-32 W
Maks. skuteczność świetlna: 125 lm/W
Tcp: 3000 K, 4000 K
Ra>80
IP20
Zasilanie: 230 V AC

Strumień świetlny: 1600–2500 lm
Moc: 15-26 W
Maks. skuteczność świetlna: 107 lm/W
Tcp: 3000 K, 4000 K
Ra>80
IP20/IP44
Zasilanie: 230 V AC

CAMELEON MIDI 2T

CANOS

Cechy systemu CANOS:

Cechy systemu CAMELEON MIDI 2T:
oprawa bezramkowa
rozsyły: 24°, 38°, 60°
układ optyczny obrotowy 355° i uchylny +/-15°, cofnięty
o 12 mm
obudowa stalowa malowana proszkowo na czarno
ring malowany proszkowo na czarno
dyfuzor ze szkła hartowanego
odbłyśnik fasetonowy z tworzywa, metalizowany

każdy moduł LED wyposażony w oddzielny zasilacz
montaż wsadu LED za pomocą 1 lub 2 śrub imbusowych
zasilacz SELV, II klasa ochronności
możliwość sterowania bezprzewodowego
BLUETOOTH MESH

 wysokoprzepuszczalny dyfuzor z tworzywa PMMA,
mrożony
 odbłyśnik aluminiowy, błyszczący
 dostępna wersja awaryjna ze świadectwem CNBOP
 certyfikat ENEC

 możliwość sterowania bezprzewodowego
BLUETOOTH MESH

system COSMO APEX

system CAMELEON MINI 1

Dane techniczne:
Strumień świetlny: 2500–7300 lm
Moc: 18-56W
Maks. skuteczność świetlna: 156 lm/W
Tcp: 3000 K, 4000 K
Ra>80
IP66
Zasilanie: 230 V AC

Dane techniczne:
Strumień świetlny: 800 lm
Moc: 7 W
Maks. skuteczność świetlna: 114 lm/W
Tcp: 3000 K, 4000 K
Ra>80
IP20/IP54
Zasilanie: 230 V AC

COSMO APEX

Cechy systemu COSMO APEX:

CAMELEON MINI 1

Cechy systemu CAMELEON MINI 1:
 rozsyły: 24°, 38°, 60°
 dostępne obudowy okrągłe lub kwadratowe
 dostępne wersje standardowe i uchylne
 dostępne wersje o podwyższonej szczelności do IP54
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 atest higieniczny PZH
 możliwość sterowania bezprzewodowego
BLUETOOTH MESH
 dostępne wersje awaryjne

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

specjalnie zaprojektowany dla technologii LED
najlepszy stosunek wydajności do ceny
równomierne rozświetlenie powierzchni dyfuzora
zoptymalizowany szeroki rozsył światła
 kolor korpusu: czarny lub szary barwiony w masie; kolor
lakierowany metaliczny dostępny na zamówienie
 szybki i wygodny montaż oprawy, panel LED połączony
z kloszem
 dostępna wersja do pracy w szerokim zakresie temperatur
otoczenia od -40° C do +50° C
Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

 oprawa spełnia wymogi oznakowania D, o ograniczonej
temperaturze obudowy (<90° C)
atest higieniczny PZH, dopuszczenie PKP
certyfikaty: ENEC, CB, HACCP
świadectwo CNBOP
 wersja z okablowaniem przelotowym dostępna na
zamówienie
 możliwość sterowania bezprzewodowego
BLUETOOTH MESH

35

PRODUKTY

PRODUKTY
system FARO

system COSMO ORION

Dane techniczne:
Dane techniczne:

Strumień świetlny: 4200 lm
Moc: 40 W
Maks. skuteczność świetlna: 105 lm/W
Tcp: 4000 K
Ra>70
IP65
Zasilanie: 230 V AC

Strumień świetlny: 4400–5200 lm
Moc: 44 W
Maks. skuteczność świetlna: 118 lm/W
Tcp: 3000 K, 4000 K
Ra>80
IP66
Zasilanie: 230 V AC

COSMO ORION

FARO

Cechy systemu FARO:

Cechy systemu COSMO ORION:
specjalnie zaprojektowany dla technologii LED
dystrybucja światła w zakresie 360°
 podświetlany korpus dostępny w 7 transparentnych kolorach:
zielonym, pomarańczowym, fioletowym, czerwonym,
różowym, niebieskim oraz bezbarwnym
 szybki i wygodny montaż oprawy, panel LED połączony
z kloszem
 oprawa spełnia wymogi oznakowania D, o ograniczonej
temperaturze obudowy (<90° C)

atest higieniczny PZH, dopuszczenie PKP
certyfikaty: ENEC, CB, HACCP
świadectwo CNBOP
 wersja z okablowaniem przelotowym dostępna na
zamówienie
 możliwość sterowania bezprzewodowego
BLUETOOTH MESH

 klasyczna forma nawiązująca do latarni ulicznych
w dawnym stylu
 możliwość łączenia przelotowego za pomocą szczelnych
złączy zamawianych oddzielnie
 rozsył światła symetryczny, dookólny

system FX35 DK
system DELTA LED

Dane techniczne:
 Strumień świetlny: 700–5600 lm

Dane techniczne:

 Moc: 6–54 W
 Maks. skuteczność świetlna: 131 lm/W
 Tcp: 2700 K, 3000 K, 4000 K
 Ra>80
 IP20
 Zasilanie: 230 V AC

Strumień świetlny: 2900–11100 lm
Moc: 25-100 W
Maks. skuteczność świetlna: 116 lm/W
Tcp: 3000 K, 4000 K, 5700 K
Ra>80
IP65
Zasilanie: 230 V AC

FX35 DK
DELTA LED

Cechy systemu FX35 DK:

Cechy systemu DELTA LED:
 specjalistyczny układ optyczny zapewniający
wąskostrumieniowy lub eliptyczny rozsył światłości
 rozsyły: symetryczny, wąski (10°) i eliptyczny (20°x40°)
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 możliwość sterowania poprzez protokół DALI
 regulacja sterowania RGB, DMX

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

 DARKPOINT dwuczęściowa optyka, fasetonowy i czarny
odbłyśnik
 brak efektu olśnienia, UGR 7-12
 ponadczasowy, gładki, prostokątny profil
 możliwość budowania struktur liniowych
 doskonałe proporcje wymiarów

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

 zasilacz wewnątrz oprawy
 możliwość oddzielnego sterowania modułem
dolnym i górnym
 możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL
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PRODUKTY

system FX45 OP

system FX65 OP FLOW
Dane techniczne:

Dane techniczne:

 Strumień świetlny: 1900–6300 lm

Strumień świetlny: 5800–27500 lm

 Moc: 18–54 W
 Maks. skuteczność świetlna: 117 lm/W
 Tcp: 3000 K, 4000 K
 Ra>80
 IP20
 Zasilanie: 230 V AC

Moc: 49–228 W
Maks. skuteczność świetlna: 124 lm/W
Tcp: 3000 K, 4000 K
Ra>80
IP20
Zasilanie: 230 V AC

FX45 OP

FX65 OP FLOW

Cechy systemu FX45 OP:

Cechy systemu FX OP FLOW:

 równomiernie rozświetlony opalowy dyfuzor z PC
 wysoka skuteczność świetlna do 115 lm/W
 ponadczasowy, gładki, prostokątny profil
 możliwość budowania struktur liniowych
 zasilacz wewnątrz oprawy

 możliwość oddzielnego sterowania modułem
dolnym i górnym
 dostępna wersja awaryjna
 możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

system FX65 OP

 4 standardowe średnice: 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm,
3000 mm
 możliwość budowania struktur giętych na wymiar
 równomiernie rozświetlony opalowy dyfuzor
z nieżółknącego PMMA

system GECO MINI
Dane techniczne:

Dane techniczne:

Strumień świetlny: 2900–8700 lm

Strumień świetlny: 790 lm
Moc: 10 W
Maks. skuteczność świetlna: 79 lm/W
Tcp: 2700 K, 3000 K, 4000 K
Ra>80, Ra>90
IP20
Zasilanie: 230 V AC

Moc: 25–70 W
Maks. skuteczność świetlna: 124 lm/W
Tcp: 3000 K, 4000 K
Ra>80
IP20
Zasilanie: 230 V AC

FX65 OP

GECO MINI

Cechy systemu GECO MINI:

Cechy systemu FX65 OP:
 równomiernie rozświetlony opalowy dyfuzor z PC
 wysoka skuteczność świetlna do 125 lm/W
 ponadczasowy, gładki, prostokątny profil
 możliwość budowania struktur liniowych
 zasilacz wewnątrz oprawy
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 błyszczący odbłyśnik zwiększający sprawność układu
optycznego
 zasilacz wewnątrz oprawy
 ponadczasowy, gładki, prostokątny profil
 możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

 możliwość oddzielnego sterowania modułem dolnym
i górnym
 dostępna wersja awaryjna
 możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

rozsyły: 12°, 24°, 36°
 układ optyczny z możliwością uchylania do wersji
wallwasher
dwa kształty obudowy kwadratowy i okrągły
 system modułowy pozwalający na sprawną wymianę
komponentów
obudowa: Ø90 mm lub 90 x 90 mm

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

8 odbłyśników okrągłych do wyboru: srebrny błyszczący, biały
matowy, biały matowy karbowany, pinchole, złoty, czarny matowy, czarny matowy karbowany, czarny błyszczący - tytanowy
5 odbłyśników kwadratowych do wyboru: srebrny błyszczący,
biały matowy, złoty, czarny matowy, czarny błyszczący - tytanowy
akcesoria mocowane magnetycznie: plaster miodu lub szkło
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PRODUKTY

system GECO MIDI 1

system LEDEX TOP 3
Dane techniczne:

Dane techniczne:

Strumień świetlny: 5000–11000 lm

Strumień świetlny: 1600 lm
Moc: 14 W
Maks. skuteczność świetlna: 114 lm/W
Tcp: 2700 K, 3000 K, 4000 K
Ra>80, Ra>90
IP20
Zasilanie: 230 V AC

Moc: 32–85 W
Maks. skuteczność świetlna: 156 lm/W
Tcp: 4000 K
Ra>80
IP20
Zasilanie: 230 V AC

LEDEX TOP 3

GECO MIDI 1

Cechy systemu LEDEX TOP 3:

Cechy systemu GECO MIDI 1:
7 odbłyśników okrągłych do wyboru: srebrny błyszczący,
biały matowy, biały matowy karbowany, złoty, czarny
matowy, czarny matowy karbowany, czarny błyszczący tytanowy
5 odbłyśników kwadratowych do wyboru: srebrny
błyszczący, biały matowy, złoty, czarny matowy, czarny
błyszczący - tytanowy
akcesoria mocowane magnetycznie: plaster miodu lub
szkło

rozsyły: 12°, 24°, 36°
 układ optyczny z możliwością uchylania do wersji
wallwasher
dwa kształty obudowy: kwadratowy i okrągły
 system modułowy pozwalający na sprawną wymianę
komponentów
obudowa: Ø140 mm lub 140 x 140 mm

system ICE

nowoczesna, dwuczęściowa konstrukcja oprawy liniowej
oprawa umożliwia wszechstronną konfigurację modułów
wpinanych bezpośrednio do szyny nośnej za pomocą
systemu CLICK, dopasowaną do indywidualnych potrzeb
użytkownika
szyna nośna o dwóch długościach, wyposażona w magistralę
5- lub 7-żyłową
dostępne 3 rodzaje modułów wpinanych: moduł LED, moduł

system LEDPIPE 3
Dane techniczne:

Dane techniczne:

Strumień świetlny: 900-3000 lm
Moc: 11-24 W
Maks. skuteczność świetlna: 125 lm/W
Tcp: 2700K, 3000 K, 4000 K
Ra>80, Ra>90, Ra>97
IP44
Zasilanie: 230 V AC

Strumień świetlny: 800–2420 lm
Moc: 11–32 W
Maks. skuteczność świetlna: 81 lm/W
Tcp: 3000 K, 4000 K
Ra>80
IP65
Zasilanie: 230 V AC

ICE

LEDPIPE 3

Cechy systemu ICE:
 nieżółknący dyfuzor z opalowo-satynowego tworzywa
 dekiel z ciśnieniowego odlewu wykonany z tego samego
materiału co dyfuzor tworzy jednolitą bryłę oprawy
 dostępna wersja z doskonałym odwzorowaniem barw
Ra>97
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z szynoprzewodem GLOBAL umożliwiającym swobodne wpinanie
projektorów oraz moduł pusty
wpinane moduły LED o 5 rodzajach rozsyłu światłości: wąskim,
szerokim, bardzo szerokim, asymetrycznym i podwójnie
asymetrycznym
szybki i łatwy montaż oprawy
atest higieniczny PZH, certyfikat HACCP
możliwość sterowania bezprzewodowego BLUETOOTH MESH

Cechy systemu LEDPIPE 3:
 3 poziomy ustawienia mocy w wersji ON/OFF
 atest higieniczny PZH

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

 długości oprawy: od 625 mm do 1776 mm
 możliwość łączenia przelotowego
 rozsyły symetryczne: 10°, 16°x50°, 40°

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

 możliwość sterowania poprzez DMX
(akcesoria zamawiane oddzielnie)
 obudowa: Ø80 mm
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system LEDPIPE 4

system MILIEU
Dane techniczne:

Dane techniczne:

Moc: 49–78 W
Tcp: RGB
IP65
Zasilanie: 230 V AC

Strumień świetlny: 9000–9300 lm
Moc: 88 W
Maks. skuteczność świetlna: 106 lm/W
Tcp: 3000 K, 4000 K
Ra>80
IP20
Zasilanie: 230 V AC

LEDPIPE 4

MILIEU

Cechy systemu MILIEU:

Cechy systemu LEDPIPE 4:
 możliwość tworzenia barwnych, dynamicznych iluminacji
 2 długości oprawy: 1225 mm i 2000 mm
 możliwość łączenia przelotowego
 przewód zasilający o długości 0,5 m

 rozsyły symetryczne: 10°, 16°x45°, 40°
 obudowa: Ø80 mm
 możliwość sterowania poprzez DMX (oprawy
z autoadresacją)

system LUNA LED

 bardzo wysoki strumień świetlny: od 9000 lm
 cofnięty o 109 mm odbłyśnik z błyszczącej blachy
aluminiowej ograniczający olśnienie
 korpus, ring oraz radiator z ciśnieniowego odlewu
aluminium tworzą monolit

system OCP MILEDIA 5
Dane techniczne:

Dane techniczne:

Strumień świetlny: 4600 lm
Moc: 30 W
Maks. skuteczność świetlna: 153 lm/W
Tcp: 4000 K
Ra>80
IP65
IK09
Zasilanie: 230 V AC

Strumień świetlny: 1250–16000 lm
Moc: 16–206 W
Maks. skuteczność świetlna: 88 lm/W
Tcp: 3000 K, 4000 K
Ra>80
IP20
Zasilanie: 230 V AC

LUNA LED

LUNA LED
OCP MILEDIA 5

Cechy systemu OCP MILEDIA 5:

Cechy systemu LUNA LED:
 oprawa nastropowa lub zwieszana
 możliwość wykonania nieregularnych kształtów obudowy
 dyfuzor z doskonale rozpraszającej światło, niezapalnej,
nietoksycznej, elastycznej, odpornej na odkształcenia
i wilgoć, termonapinalnej błony z PVC
 dostępna wersja z membraną akustyczną
 system magnesów w wersji okrągłej oraz system rygli
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 szybki montaż i demontaż systemu, dzięki zastosowaniu
regulowanych uchwytów
 możliwość sterowania bezprzewodowego
BLUETOOTH MESH
 dostępne wersje DYNAWHITE z płynną regulacją
temperatury barwowej

w wersji prostokątnej pozwala na szybki, beznarzędziowy
dostęp do wnętrza oprawy
 linka zabezpieczająca dyfuzor
 dostępne wersje DYNAWHITE z płynną regulacją
temperatury barwowej
 dostępne wersje CIRCADIAN wspomagające okołodobową
aktywność człowieka

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

 układ optyczny i osprzęt elektryczny są rozdzielone –
sterowanie zamocowane przy podstawie, płytka LED
zamontowana przy daszku oprawy (rozdzielenie termiczne
płytki LED od sterowania)

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

daszek oprawy pełni rolę radiatora
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system PARK FLOWER

system PACO MIDI
Dane techniczne:

Dane techniczne:

Strumień świetlny: 1700–2700 lm

Strumień świetlny: 6200–15600 lm
Moc: 63-130 W
Maks. skuteczność świetlna: 120 lm/W
Tcp: 3000 K, 4000 K, 5700 K
Ra>70, Ra>80
IP65
Zasilanie: 230 V AC

Moc: 17–32 W
Maks. skuteczność świetlna: 100 lm/W
Tcp: 3000 K, 4000 K, FOOD
Ra>90, Ra>97
IP20
Zasilanie: 230 V AC

PACO MIDI
MIDI
PACO

PARK FLOWER

Cechy systemu PARK FLOWER:

Cechy systemu PACO MIDI:

wyróżniający się wygląd korpusu
 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
rozsyły: 50°, 120°

 możliwość sterowania przewodowego DALI
 możliwość jednoczesnego oświetlenia podstawowego
i iluminacyjnego w jednej oprawie
 możliwość pomalowania każdego płatka na dowolny kolor

system PACO MINI

 rozsyły: 20°, 40°, 60°
 obrót w zakresie 358°, wychył w zakresie 0°-90°
 dyfuzor cofnięty o 20 mm w celu ograniczenia olśnienia
 LED-y specjalne do oświetlania stoisk spożywczych

 biały lub czarny ring z możliwością wymiany, ograniczający
olśnienie
 dostępne wersje ściemniane w systemie DALI

LED-y specjalne do oświetlania produktów spożywczych:
Strumień świetlny
[lm]

Moc [W]

Skuteczność
świetlna [lm/W]

do mięsa
czerwonego

1700

31

55

ON/OFF

1700

31

55

DALI

do mięsa
marmurkowego

1700

31

55

ON/OFF

1700

31

55

DALI

1700

17

100

1700

17

100

1700

20

85

ON/OFF

1700

20

85

DALI

1700

20

85

ON/OFF

1700

20

85

DALI

Zastosowanie

Dane techniczne:
Strumień świetlny: 1400 lm
Moc: 14 W
Maks. skuteczność świetlna: 100 lm/W
Tcp: 3000 K, 4000 K
Ra>90
IP20
Zasilanie: 230 V AC

do pieczywa
do ryb i owoców morza

do owoców i warzyw
PACO MINI

Rozsył
światła

60°

Zasilacz

ON/OFF
DALI

Cechy systemu PACO MINI:
 oprawa na szynoprzewód o optymalnym strumieniu
świetlnym 1400 lm
 rozsyły: 20°, 45°, 60°
 obrót w zakresie 358°, wychył w zakresie 0°-90°
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 dyfuzor cofnięty o 20 mm w celu ograniczenia olśnienia
 odwzorowanie barw Ra>90 w standardzie
 dostępne wersje ściemniane w systemie DALI

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe
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system PACO MAXI

system RACER MINI
Dane techniczne:

Dane techniczne:
Strumień świetlny: 4000 lm
Moc: 40 W
Maks. skuteczność świetlna: 100 lm/W
Tcp: 3000 K, 4000 K
Ra>90
IP20
Zasilanie: 230 V AC

Strumień świetlny: 2600–17000 lm
Moc: 20–143 W
Maks. skuteczność świetlna: 160 lm/W
Tcp: 4000 K, 5700 K
Ra>70
IP66
Zasilanie: 230 V AC

RACER MINI

PACO MAXI

Cechy systemu RACER MINI:

Cechy systemu PACO MAXI:
 rozsyły: 20°, 45°, 60°
 obrót w zakresie 358°, wychył w zakresie 0°-90°
 dyfuzor cofnięty o 20 mm w celu ograniczenia olśnienia

 odwzorowanie barw Ra>90 w standardzie
 dostępne wersje ściemniane w systemie DALI

system PRIMA LED

 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°

system REGLUX
Dane techniczne:

Dane techniczne:
Strumień świetlny: 9000 lm
Moc: 61 W
Maks. skuteczność świetlna: 154 lm/W
Tcp: 3000 K, 4000 K
Ra>80
IP44
Zasilanie: 230 V AC

Strumień świetlny: 1100–1900 lm
Moc: 11–22 W
Maks. skuteczność świetlna: 100 lm/W
Tcp: 3000 K, 4000 K
Ra>80
IP44
Zasilanie: 230 V AC

PRIMA LED

REGLUX

Cechy systemu PRIMA LED:
dostępna wersja ściemniana w systemie DALI
 odbłyśnik aluminiowy, lakierowany wysokorefleksyjnym
białym lakierem
dyfuzor opalizowany, montaż w systemie TWIST
dostępne akcesoria do montażu w stropach miękkich
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 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
dychawka regulująca ciśnienie w oprawie

Cechy systemu REGLUX:
II klasa ochronności
atest higieniczny PZH
dostępne wersje awaryjne CNBOP
 możliwość sterowania bezprzewodowego BLUETOOTH MESH

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

lekka konstrukcja oprawy pozwalająca na wygodny montaż
dekiel z ciśnieniowego odlewu z tworzywa
dyfuzor ryflowany, mrożony
 2 warianty mocy: HO - maksymalny strumień świetlny i HE maksymalna wydajność

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

dostępne wersje z czujką ruchu i zmierzchu
atest higieniczny PZH
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system RETRO2

system SIRIUS
Dane techniczne:

Dane techniczne:

Strumień świetlny: 1300-3400 lm
Moc: 12-29 W
Maks. skuteczność świetlna: 117 lm/W
Tcp: 3000 K, 4000 K
Ra>80
IP54
IK54
Zasilanie: 230 V AC

Strumień świetlny: 1400–2100 lm
Moc: 15-26 W
Maks. skuteczność świetlna: 93 lm/W
Tcp: 3000 K
Ra>80
IP20
Zasilanie: 230 V AC

RETRO2

SIRIUS

Cechy systemu SIRIUS:

Cechy systemu RETRO2:
 stylistyka oprawy przemysłowo-loftowej
 ujednolicony wskaźnik olśnienia UGR <11
 korpus z blachy aluminiowej, lakierowanej
 odbłyśnik z blachy aluminiowej, malowany wysoko
refleksyjnym białym lakierem

 dyfuzor mrożony
 możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL
 obudowa: Ø375 mm, Ø460 mm

system RODIA

 idealna równomierność rozświetlenia klosza dzięki gęsto
rozmieszczonym punktom LED
 odporność na udar IK07

system TRIANGLE
Dane techniczne:

Dane techniczne:

Strumień świetlny: 3500–7600 lm

Strumień świetlny: 2000–5700 lm

Moc: 41–82 W
Maks. skuteczność świetlna: 93 lm/W
Tcp: 3000 K, 4000 K
Ra>80
IP20
Zasilanie: 230 V AC

Moc: 20–50 W
Maks. skuteczność świetlna: 129 lm/W
Tcp: 3000 K, 4000 K
Ra>80
IP20
Zasilanie: 230 V AC

RODIA

TRIANGLE

Cechy systemu TRIANGLE:

Cechy system RODIA:
 bardzo wysoki strumień świetlny: do 5700 lm
 cofnięty o 70 mm odbłyśnik z błyszczącej blachy
aluminiowej ograniczający olśnienie
 korpus, ring oraz radiator z ciśnieniowego odlewu
aluminium tworzą monolit
 dobra gospodarka cieplna systemu dzięki zastosowaniu
korpusu z odlewu aluminiowego, który jednocześnie pełni
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 szybki montaż dzięki systemowi TWIST
 zasilacz Flicker Free – brak efektu tętnienia

rolę radiatora
 szybki montaż i demontaż systemu, dzięki zastosowaniu
regulowanych uchwytów
 możliwość sterowania bezprzewodowego BLUETOOTH
MESH
 dostępne wersje DYNAWHITE z płynną regulacją
temperatury barwowej

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

 unikalne wzornictwo opraw
 projekt graficzny MEDUSA GROUP
 prosty i szybki montaż przy pomocy zwieszaków linkowych

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

 nieograniczone możliwości tworzenia trójwymiarowych
struktur dzięki kombinacji mniejszych i większych wersji
 dostępne elementy do łączenia bocznego i narożnego
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system URAN 10 LED

system VILUX
Dane techniczne:

Dane techniczne:
Strumień świetlny: 5150 lm
Moc: 59 W
Maks. skuteczność świetlna: 87 lm/W
Tcp: 4000 K
Ra>70
IP66
Zasilanie: 230 V AC

Strumień świetlny: 110–330 lm
Moc: 2–4 W
Maks. skuteczność świetlna: 83 lm/W
Tcp: 3000 K, 4000 K
Ra>80
IP67
Zasilanie: 230 V AC

VILUX

URAN 10 LED

Cechy systemu VILUX:

Cechy systemu URAN 10 LED:
możliwość kolorowego podświetlenia dzięki RGB
 6 rozsyłów światła, które spełnią każde wymagania
oświetleniowe
z oprawy wyprowadzony kabel zasilający o długości 1 m
 maksymalne obciążenie oprawy 3000 kg przy prędkości

najazdu samochodem 40 km/h
 dławnica mosiężna odporna na warunki atmosferyczne
 specjalistyczny układ soczewek kształtujący bryłę fotometryczną
 możliwość stosowania filtrów barwnych lub siatki
przeciwolśnieniowej

system URAN 20 LED

 unikalna forma
 możliwość łączenia przelotowego za pomocą szczelnych
złączy, zamawianych oddzielnie
 asymetryczny rozsył światła

system ZEUS LED
Dane techniczne:

Dane techniczne:
Strumień świetlny: 640–1200 lm

Strumień świetlny: 850–1700 lm

Moc: 8–17 W
Maks. skuteczność świetlna: 85 lm/W
Tcp: 3000 K, 4000 K
Ra>80
IP67
Zasilanie: 230 V AC

Moc: 10–20 W
Maks. skuteczność świetlna: 85 lm/W
Tcp: 3000 K
Ra>80
IP65
Zasilanie: 230 V AC

URAN 20 LED

ZEUS LED

Cechy systemu URAN 20 LED:
regulowany układ optyczny w zakresie +/- 15°
 6 rozsyłów światła, które spełnią każde wymagania
oświetleniowe
 maksymalne obciążenie oprawy 4000 kg przy prędkości
najazdu samochodem 40 km/h
 dławnica mosiężna odporna na warunki atmosferyczne
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Cechy systemu ZEUS LED:
 specjalistyczny układ soczewek kształtujący bryłę
fotometryczną
 możliwość stosowania filtrów barwnych lub siatki
przeciwolśnieniowej
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 2 rodzaje rozsyłu: jednokierunkowy lub dwukierunkowy
 beznarzędziowy dostęp do wnętrza oprawy
 rozsyły symetryczne: 10°, 38°, 60°

Kompleksowe Rozwiązania Oświetleniowe

 możliwość wyboru odmiennego rozsyłu światłości
w górę lub w dół - funkcja 2w1, iluminacja i oświetlenie
podstawowe w jednej oprawie
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system ARIS ASON, ASOZ
Dane techniczne:
Oprawa jednostronna
Moc źródła światła: 1 W, 2 W
IP40
Klasa ochronności: II
Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC
ARIS

Cechy systemu ARIS:
 dostępne wersje: CTI-DALI, CB220, ATI, STI

 czas podtrzymania: 1 h, 3 h

 wykonanie: tworzywo sztuczne, PC

 rozpoznawalność znaku: 25 m

 montaż: naścienny lub zwieszany

system ARIS ASDN, ASDZ
Dane techniczne:
Oprawa dwustronna
Moc źródła światła: 2 W, 3 W
IP40
Klasa ochronności: II
Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC
ARIS

Cechy systemu ARIS:
 dostępne wersje: CTI-DALI, CB220, ATI, STI

 czas podtrzymania: 1 h, 3 h

 wykonanie: tworzywo sztuczne, PC

 rozpoznawalność znaku: 25 m

 montaż: nastropowy lub zwieszany

system VERSO LED VSN
Dane techniczne:
Oprawa dwustronna
Moc źródła światła: 1,2 W
IP40
Klasa ochronności: II
Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC
VERSO LED VSN

Cechy systemu VERSO LED VSN:
 dostępne wersje: CTI-DALI, CB220, ATI, STI
wykonanie: tworzywo sztuczne, PC, PMMA

 czas podtrzymania: 1 h, 3 h
 rozpoznawalność znaku: 30 m

 montaż: nastropowy

CTI DALI – wersja centralnie nadzorowana DALI
CB220 – wersja centralnie nadzorowana dla centralnej baterii 220 V
ATI – wersja autotest
STI – wersja standard
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OŚWIETLENIE AWARYJNE

system MONITOR1 IP40 LED

system LUMI LUN
Dane techniczne:

Dane techniczne:

Moc źródła światła: 1x1 W, 1x2 W, 1x3 W

Oprawa jednostronna

IP65

Moc źródła światła: 1,2 W

Klasa ochronności: II

IP40

Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC

Klasa ochronności: II

Rozsył światła: CR, VWD, ASM, WD, NR

Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC
MONITOR1
IP40 LED

LUMI LUN

Cechy systemu LUMI LUN:

Cechy systemu MONITOR1 IP40 LED:
 dostępne wersje: CTI-DALI, CB220, ATI, STI

 czas podtrzymania: 1 h, 3 h

 wykonanie: tworzywo sztuczne, PC

 rozpoznawalność znaku: 20 m

 dostępne wersje: CTI-DALI, CB220, ATI, STI

 czas podtrzymania: 1 h, 3 h

 wykonanie: tworzywo sztuczne, PC
 montaż: nastropowy

 montaż: naścienny

system MONITOR1 IP65 LED

system LUMI LUD
Dane techniczne:

Dane techniczne:

Oprawa jednostronna

Moc źródła światła: 1x1 W, 1x2 W, 1x3 W

Moc źródła światła: 1,2 W

IP65

IP65

Klasa ochronności: II

Klasa ochronności: II

Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC

Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC

Rozsył światła: CR, VWD, ASM, WD, NR

MONITOR1
IP65 LED

LUMI LUD

Cechy systemu MONITOR1 IP65 LED:

Cechy systemu LUM LUD:

 dostępne wersje: CTI-DALI, CB220, ATI, STI

 czas podtrzymania: 1 h, 3 h

 dostępne wersje: CTI-DALI, CB220, ATI, STI

 wykonanie: tworzywo sztuczne, PC

 rozpoznawalność znaku: 22 m

 wykonanie: tworzywo sztuczne, PC

 czas podtrzymania: 1 h, 3 h

 montaż: dostropowy

 montaż: naścienny

system ORTUS OSN

system ORTUS OUN
Dane techniczne:

Dane techniczne:

Moc źródła światła: 1,2 W

Moc źródła światła: 1x1W, 1x2 W, 1x3 W

IP65

IP65

Klasa ochronności: II

Klasa ochronności: II

Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC

Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC
Rozsył światła: CR, VWD, ASM, WD, NR

ORTUS OSN

ORTUS OUN

Cechy systemu ORTUS OSN:

Cechy systemu ORTUS OUN:

 dostępne wersje: CTI-DALI, CB220, ATI, STI

 czas podtrzymania: 1 h, 3 h

 dostępne wersje: CTI-DALI, CB220, ATI, STI

 wykonanie: tworzywo sztuczne, PC

 rozpoznawalność znaku: 25 m

 wykonanie: tworzywo sztuczne, PC

 montaż: naścienny

54

 czas podtrzymania: 1 h, 3 h

 montaż: naścienny lub nastropowy
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system COBRA AL IP54

MONITOR1 IP40 LED OP10
Dane techniczne:

Dane techniczne:

Moc źródła światła: 1,2 W

Moc źródła światła: 1 W, 2 W, 3 W

IP40

IP54, IK08

Klasa ochronności: II

Klasa ochronności: II

Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC

Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC
Rozsył światła: CR, VWD
COBRA AL IP54

MONITOR1 IP40 LED OP10

Cechy systemu MONITOR1 IP40 LED OP10:

Cechy systemu COBRA AL IP54:

 dostępne wersje: CTI-DALI, CB220, ATI, STI

 czas podtrzymania: 1 h, 3 h

 wykonanie: tworzywo sztuczne, PC
 montaż: naścienny lub nastropowy

 dostępne wersje: CTI-DALI, CB220, ATI, STI

 montaż: dostropowy

 wykonanie: korpus z aluminium z kopułką z tworzywa

 czas podtrzymania: 1 h, 3 h

sztucznego, PC

system MONITOR1 IP65 LED OP20

ES-NET
Dane techniczne:

Dane techniczne:

 Maksymalna ilość urządzeń dla jednostki: nieograniczona

Moc źródła światła: 1,2 W

 Maksymalna ilość urządzeń na magistrali: 20

IP65

 Ilość magistral: nieograniczona

Klasa ochronności: II

 Prąd obciążenia każdego obwodu: 3 A

Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC

 Maksymalna moc obciążenia systemu: 1,5 kVA, 2 kVA,
5,2 kVA, 9,2 kVA, 14,4 kVA, 18 kVA
 IP20

MONITOR1 IP65 LED OP20

Wyświetlacz LCD
Zasilanie: 230 V AC

Cechy systemu MONITOR1 IP65 LED OP20:
 dostępne wersje: CTI-DALI, CB220, ATI, STI

 czas podtrzymania: 1 h, 3 h

 wykonanie: tworzywo sztuczne, PC
 montaż: naścienny lub nastropowy

ES-NET

system COBRA AL IP20

Cechy systemu ES-NET:
 system zasilania centralnego 220 V DC
Dane techniczne:

 programowanie systemu za pomocą: aplikacji serwisowej,

Moc źródła światła: 1 W, 2 W, 3 W
IP20, IK08

przeglądarki internetowej, klawiatury modułu sterującego MASTER
 testowanie opraw po linii zasilającej

 możliwość bezpośredniej komunikacji z komputerem poprzez sieć
Ethernet
 stosowane baterie typu AGM o projektowanej żywotności 10 lat
 automatyczna kalibracja opraw i obwodów

 współpraca z BMS (Building Management System)

Klasa ochronności: II
Zasilanie: 230 V AC, 220 V DC
Rozsył światła: CR, VWD
COBRA AL IP20

Cechy systemu COBRA AL IP20:
 dostępne wersje: CTI-DALI, CB220, ATI, STI

 montaż: dostropowy

 wykonanie: korpus z aluminium

 czas podtrzymania: 1 h, 3 h
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OŚWIETLENIE AWARYJNE
VERTEX - Ethernet2DALI
Dane techniczne:
Port Ethernet: 10/100 Mbit – RJ45
Port USB: 2xUSB-A, USB 2.0
Max. liczba urządzeń: 192 (64 na port)
IP30
Klasa ochronności: II
Zasilanie: 230 V AC 50-60 Hz
VERTEX - Ethernet2DALI

Zasilanie magistrali DALI: 3x180 mA

Cechy systemu VERTEX - Ethernet2DALI:
 sterowanie oprawami w standardzie DALI

 detekcja problemów za pomocą diod LED

 obsługa urządzeń wejściowych zgodnych z DALI-2

 wbudowana aplikacja internetowa

 całkowicie autonomiczny sterownik

 skalowanie systemu poprzez protokół Ethernet

 obsługa do 192 adresów DALI (3 porty po 64 adresy)

 tworzenie rozległej logiki działania

VERTEX to zaawansowany sterownik automatyki budynkowej E2D zbierający dane i nadzorujący podlegające mu urządzenia. Jest
miejscem przechowywania informacji, dzięki czemu połączenie z dowolnego urządzenia daje możliwość pełnego administrowania,
ustalania harmonogramów i dostępu do wcześniejszych raportów. Wbudowany zasilacz magistrali DALI pozwala na ograniczenie
kosztów związanych z koniecznością montowania dodatkowych podzespołów i sprawia, że system, w skład którego wchodzi jednostka, jest w pełni autonomiczny. Intuicyjne oprogramowanie umożliwia szybkie tworzenie dziennika raportów respektowanych przez
służby przeciwpożarowe, proste konfigurowanie całego systemu, wprowadzanie harmonogramów, a także uzyskiwanie informacji o
aktualnym stanie każdego elementu systemu.
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PEŁNY ZAKRES DZIAŁAŃ

OŚWIETLAMY KAŻDĄ PRZESTRZEŃ

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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Sklepy i galerie handlowe

Obiekty sportowe
i edukacyjne

Hotele i apartamenty

Instytucje kulturalne

Biura

Ulice i parki

Przestrzenie przemysłowe,
komunikacyjne i techniczne

Szpitale i kliniki

Iluminacje

Obsługa posprzedażowa
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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
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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
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 12 656 36 49
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 12 656 36 49
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
fax +48 12 656 36 49
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 43
53-033 Wrocław
tel. +48 71 782 82 98
fax +48 71 783 29 23
wroclaw@essystem.pl

www.essystem.pl

