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O P P O S I T E 



„Po rozmowie z fi rmą ES-SYSTEM na temat tego, co 
jest technologicznie możliwe, wykorzystując najnow-
sze diody z widmowym rozkładem mocy zbliżonym 
jak najbardziej do światła słonecznego, z opartą na 
fotoreceptorach regulacją intensywności świecenia 
w zależności od natężenia światła dziennego, metody 

S Y S T E M  O P P O S I T E 

fi rmy ES-SYSTEM stosowane do projektowania insta-
lacji oświetleniowych będących w harmonii z rytmem 
dobowym człowieka są najbardziej zaawansowanymi, 
z jakimi się dotychczas spotkałam.” 

dr Katharina Wulff , Instytut Chronobiologii i Snu Uniwersytetu 
Oxfordzkiego w Wielkiej Brytanii

Cechy wyróżniające:

  oprawa do montażu w stropach modułowych oraz z płyt kartonowo-gipsowych

  możliwy montaż nastropowy przy użyciu dodatkowej ramki    

  dostępna w wersjach kwadratowej i okrągłej, wklęsłej lub wypukłej    

  wielowarstwowy układ optyczny, ograniczający olśnienie i równomiernie rozpraszający światło

  ujednolicony wskaźnik olśnienia: UGR <19

  dostępne wersje do stropów o wym.: 625x625 mm

  dostępne wersje ON/OFF i DALI 

  dostępna wersja DYNAWHITE, czyli możliwość dynamicznej zmiany temperatury barwowej bieli

  dostępna wersja CIRCADIAN wspierająca dobowy rytm aktywności człowieka

OPPOSITE 1 DYNAWHITE /  CIRCADIAN

OPPOSITE 2 DYNAWHITE /  CIRCADIAN

OPPOSITE 1 DYNAWHITE /  CIRCADIAN

OPPOSITE 2 DYNAWHITE /  CIRCADIAN



OPPOSITE DYNAWHITE 
Kasetonowa oprawa premium o niskim poziomie olśnie-
nia: UGR 19 i nietypowym, zastrzeżonym wzornictwie. 
Funkcja DYNAWHITE zapewnia dostosowanie tempera-
tury barwowej do aktualnych potrzeb. Okrągły, wklęsły 
lub wypukły, termoformowany, wielowarstwowy dyfu-

zor z PMMA. Mikropryzma ogranicza olśnienie, a dyfu- 
zor opalizowany równomiernie rozprasza światło na 
całej powierzchni. Dostępna wersja w systemie CIRCA-
DIAN. System sprężynowo-lamelowy ułatwia montaż. 
Dostępne wersje do montażu w stropach 625x625 mm.

  Strumień świetlny: 4000-4200 lm  
  Moc: 48–50 W  
  Maksymalna skuteczność świetlna: 80–87 lm/W   
  Temperatura barwowa: 3000 K, 4000 K, 2700-6500 K     
  CRI > 80 
  IP40 
  Napięcie zasilania: 230 V AC
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OPPOSITE CIRCADIAN
Kasetonowa oprawa premium o niskim poziomie olśnie-
nia: UGR 19 i nietypowym, zastrzeżonym wzornictwie.  
Funkcja CIRCADIAN to specjalistyczny system wspiera-
jący dobowy rytm aktywności człowieka. Wykorzystano 
najbardziej zaawansowany purpurowy moduł LED o do-
skonałym 95% odwzorowaniu barw, w tym również  
składowej czerwonej. Okrągły lub kwadratowy, wklęsły 

lub wypukły, termoformowany, wielowarstwowy dyfu-
zor z PMMA o zaokrąglonych narożnikach jest wyposa-
żony w mikropryzmę ograniczającą olśnienie, a dyfuzor  
opalizowany równomiernie rozprasza światło na całej po-
wierzchni. System sprężynowo-lamelowy ułatwia mon- 
taż. Komunikacja bezprzewodowa.


