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Wersja MINI, MIDI, MAXI
Aluminiowy korpus 

dostępny 
w trzech kolorach

CRI >90

Oprawa montowana 
na szynoprzewód

Technologia COB

Ring ograniczający 
olśnienie

Hartowane, 
przeźroczyste szkło

Strumień świetlny 
1400–3400 lm

Obrót w zakresie 358°
Wychył w zakresie

0°–90°

Zasilacz i radiator 
wewnątrz

Konstrukcja modułowa



Cechy produktu
    Oprawa na szynoprzewód 
    Strumień świetlny 1400–3400 lm 
    Rozsył światłości – 20°, 40° (lub 45°), 60° 
    Obrót w zakresie 358°, wychył w zakresie 0°–90° 
    Dyfuzor cofnięty o 20 mm w celu ograniczenia olśnienia 
    Odwzorowanie barw CRI >90 w standardzie 
    Biały lub czarny ring ograniczający olśnienie 

(dotyczy wersji MIDI)

Zastosowanie
    Butiki 
    Pasaże handlowe 
    Sklepy wielkopowierzchniowe 
    Wystawy i ekspozycje muzealne

Wykorzystanie opraw o wąskim, punktowym rozsyle pozwala uzyskać funkcjonalne akcenty świetlne przykuwające 
uwagę do eksponatów. Tak skierowane światło tworzy wizualną mapę dla odwiedzających, poprawiając ich komfort 
i podnosząc prestiż miejsca. Odwzorowanie barw na poziomie CRI>90 pozwala doskonale oddać kolory i tekstury 
eksponatów, umożliwiając zaprezentowanie ich w pełnej krasie.

Najlepszym rozwiązaniem stosowanym w oświetlaniu butików i wystaw sklepowych są oprawy montowane na 
szynoprzewodzie. Za pomocą takich projektorów w każdej chwili można skierować strumień światła w inne miejsce 
i dowolnie zmieniać liczbę zamontowanych opraw. Pozwala to w łatwy sposób przearanżować wystrój sklepu i witryny 
bez konieczności zmiany całej instalacji oświetleniowej.

W oświetlaniu sklepów wielkopowierzchniowych najlepiej sprawdzą się projektory o bardzo szerokim kącie rozsyłu. 
Dzięki optymalnemu strumieniowi świetlnemu przestrzeń zostanie równomiernie oświetlona, a możliwość skiero-
wania opraw w dowolne miejsce zapobiegnie powstawaniu cieni. W tak oświetlonym sklepie można w każdej chwili 
zmieniać układ regałów utrzymując komfort kupujących na wysokim poziomie. 

rozsył wąski

rozsył szeroki

rozsył bardzo szerokirozsył światłości



PACO mini
PACO midi
PACO maxi

PACO mini

PACO midi

PACO maxi

95 85
70

270 255

210

95 85
70

270 255

210

95 85
70

270 255

210



......?NT    1 - biały  •   5 - czarny  •   6 - szary

545320?NT  PACO MINI 70  20°  LED 930  1400 lm  14 W  230 V AC  0,80 kg

54533??NT  PACO MINI 70 20°  LED 940  1400 lm  14 W  230 V AC  0,80 kg

545220?NT PACO MINI 70  45°  LED 930 1400 lm  14 W  230 V AC  0,80 kg

545230?NT  PACO MINI 70  45°  LED 940  1400 lm  14 W  230 V AC  0,80 kg

545120?NT  PACO MINI 70  60°  LED 930 1400 lm  14 W  230 V AC  0,80 kg

545130?NT PACO MINI 70  60°  LED 940  1400 lm  14 W  230 V AC  0,80 kg

PACO mini
PACO midi
PACO maxi

PACO mini

Minimalistyczny naświetlacz LED małej mocy do montażu na szynoprzewód. Monolityczna, 
cylindryczna obudowa z zasilaczem i radiatorem wewnątrz. Obrót w zakresie 358°, wychył 
w zakresie 0°-90°. Modułowa budowa zapewnia szerokie spektrum zastosowania. Trzy kąty 
rozsyłu światła, trzy kolory obudowy, dwie temperatury barwowe oraz zakręcany ring, który 
ogranicza olśnienie. Technologia COB i fasetonowy metalizowany odbłyśnik z tworzywa gwa-
rantują optymalną konstrukcję układu optycznego i wysoką wydajność. Hartowane, przeźro-
czyste szkło chroni przed zabrudzeniem.

Cechy i zalety:
  Oprawa na szynoprzewód o optymalnym strumieniu świetlnym 1400 lm 
  3 rozsyły światła – 20°, 45°, 60° 
  Obrót w zakresie 358°, wychył w zakresie 0°–90° 
  Dyfuzor cofnięty o 20 mm w celu ograniczenia olśnienia 
  Odwzorowanie barw CRI >90 w standardzie 

Rodzaj oprawy: naświetlacz na szynoprzewód; miejsce montażu: szynoprzewód; strumień   
świetlny: 1400 lm; skuteczność świetlna: 100 lm/W; temperatura barwowa najbliższa: 3000 K, 
4000 K ; ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >90; standardowe odchylenie dopasowania 
kolorów: SDCM <3; grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; sposób rozsyłu światłości: bezpośred-
ni; kąt rozsyłu światłości: 60°, 45°, 20°; charakter rozsyłu światłości: średnio – szeroki; geo-
metria rozsyłu światłości: symetryczna; ujednolicony wskaźnik olśnienia UGR: 22 – 25; napię-
cie: 230 V AC; moc: 14 W; sterowanie przewodowe: ON/OFF; stopień ochrony IP: 20; klasa 
ochronności: I; materiał dyfuzora: szkło hartowane; rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); mate-
riał odbłyśnika: PC; powierzchnia odbłyśnika: metalizowany fasetonowy; materiał obudowy: 
ciśnieniowy odlew aluminium; kolor oprawy: RAL9016, RAL9005, RAL9006; kształt oprawy: 
tubularna, uchylna; zasilacz: w komplecie; wymiary: wysokość: 210 mm, średnica: 70 mm; waga: 
0.80 kg.
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.....?.NT    0 - ON/OFF  •   6 - DALI

......?NT       1 - biały  •   5 - czarny  •   6 - szary

53542??NT  PACO MIDI 85  20°  LED 930  2700 lm  31 W  230 V AC  1,00 kg

53543??NT  PACO MIDI 85  20°  LED 940  2700 lm  31 W  230 V AC  1,00 kg

53532??NT  PACO MIDI 85  40°  LED 930  2700 lm  31 W  230 V AC  1,00 kg

53533??NT  PACO MIDI 85  40°  LED 940  2700 lm  31 W  230 V AC  1,00 kg

53512??NT  PACO MIDI 85  60°  LED 930  2700 lm  31 W  230 V AC  1,00 kg

53513??NT  PACO MIDI 85  60°  LED 940  2700 lm  31 W  230 V AC  1,00 kg

SUNLIKE Ra97

595120?NT  PACO MIDI 85  60°  LED 930  2300 lm  32 W  230 V AC  1,00 kg

595130?NT  PACO MIDI 85  60°  LED 940  2300 lm  32 W  230 V AC  1,00 kg

PACO midi

Minimalistyczny naświetlacz LED średniej mocy do montażu na szynoprzewód. Monolityczna, 
cylindryczna obudowa z zasilaczem i radiatorem wewnątrz. Obrót w zakresie 358°, wychył 
w zakresie 0°-90°.  Modułowa budowa zapewnia szerokie spektrum zastosowania. Trzy rozsyły 
światła, dwa kolory obudowy, dwie temperatury barwowe oraz dodatkowy biały lub czarny 
zakręcany ring, który ogranicza olśnienie. Wersja z odwzorowaniem barw na poziomie CRI >97, 
a w szczególności z ponad  90% odwzorowaniem barwy czerwonej pozwala na zastosowanie 
w muzeach, galeriach, butikach klasy premium oraz gabinetach dentystycznych. Technologia 
COB i fasetonowy metalizowany odbłyśnik z tworzywa gwarantują optymalną konstrukcję 
układu optycznego i wysoką wydajność. Hartowane, przeźroczyste szkło chroni przed zabru-
dzeniem.

Cechy i zalety:
  Oprawa na szynoprzewód o optymalnym strumieniu świetlnym 

2700 lm (2300 lm SunLike)) 
  3 rozsyły światła – 20°, 40°, 60° 
  Obrót w zakresie 358°, wychył w zakresie 0°–90° 
  Dyfuzor cofnięty o 20 mm w celu ograniczenia olśnienia 
  Odwzorowanie barw CRI >90 w standardzie 
  Biały lub czarny ring ograniczający olśnienie

Rodzaj oprawy: naświetlacz na szynoprzewód; miejsce montażu: szynoprzewód; strumień 
świetlny: 2300 lm – 2700 lm; skuteczność świetlna: 87 lm/W; temperatura barwowa najbliższa: 
3000K, 4000K; ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >90, >97; standardowe odchylenie 
dopasowania kolorów: SDCM<3; sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; kąt rozsyłu światło-
ści: 60°, 40°, 20°; charakter rozsyłu światłości: średnio – szeroki; geometria rozsyłu światłości: 
symetryczna; ujednolicony wskaźnik olśnienia UGR: 22–25; napięcie: 230 V AC; moc: 31 W – 32 
W; sterowanie przewodowe: ON/OFF, DALI; stopień ochrony IP: 20; klasa ochronności: I; ma-
teriał dyfuzora: szkło hartowane; rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); materiał odbłyśnika: PC; 
powierzchnia odbłyśnika: metalizowany fasetonowy; materiał obudowy: ciśnieniowy odlew 
aluminium; kolor oprawy: RAL9016, RAL9005, RAL9006; kształt oprawy: tubularna; zasilacz: 
w komplecie; uchylna; wymiary: wysokość: 245 mm, średnica: 85 mm; waga: 1.00 kg.

PACO mini
PACO midi
PACO maxi
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......?NT       1 - biały  •   5 - czarny  

525320?NT  PACO MAXI 95  20°  LED 930  4000 lm  40 W  230 V AC  1,50 kg

525330?NT  PACO MAXI 95  20°  LED 940  4000 lm  40 W  230 V AC  1,50 kg

525220?NT  PACO MAXI 95  45°  LED 930  4000 lm  40 W  230 V AC  1,50 kg

525230?NT  PACO MAXI 95  45°  LED 940  4000 lm  40 W  230 V AC  1,50 kg

525120?NT  PACO MAXI 95  60°  LED 930  4000 lm  40 W  230 V AC  1,50 kg

525130?NT  PACO MAXI 95  60°  LED 940  4000 lm  40 W  230 V AC  1,50 kg

PACO maxi

Naświetlacz LED dużej mocy do montażu na szynoprzewód. Monolityczna, cylindryczna obu-
dowa z zasilaczem i radiatorem wewnątrz. Obrót w zakresie 358°, wychył w zakresie 0°-90°. 
Modułowa budowa zapewnia szerokie spektrum zastosowania. Trzy rozsyły światła, dwa kolory 
obudowy, dwie temperatury barwowe. Technologia COB i fasetonowy metalizowany odbły-
śnik z tworzywa gwarantują optymalną konstrukcję układu optycznego i wysoką wydajność. 
Hartowane, przeźroczyste szkło chroni przed zabrudzeniem.

Cechy i zalety:
  Oprawa na szynoprzewód o optymalnym strumieniu świetlnym 3400 lm 
  3 rozsyły światła – 20°, 45°, 60° 
  Obrót w zakresie 358°, wychył w zakresie 0°–90° 
  Dyfuzor cofnięty o 20 mm w celu ograniczenia olśnienia 
  Odwzorowanie barw CRI >90 w standardzie 

Rodzaj oprawy: naświetlacz na szynoprzewód; miejsce montażu: szynoprzewód; stru-
mień świetlny: 4000 lm; skuteczność świetlna: 100 lm/W; temperatura barwowa najbliższa: 
3000 K, 4000 K; ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >90; standardowe odchylenie do-
pasowania kolorów: SDCM <3; sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; kąt rozsyłu światłości: 
60°, 45°, 20°; charakter rozsyłu światłości: średnio–szeroki; geometria rozsyłu światłości: 
symetryczna; ujednolicony wskaźnik olśnienia UGR: 25–26; napięcie: 230 V AC; moc: 40 W; 
sterowanie przewodowe: ON/OFF; stopień ochrony IP: 20; klasa ochronności: I; materiał 
dyfuzora: szkło hartowane; rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); materiał odbłyśnika: PC; 
powierzchnia odbłyśnika: metalizowany fasetonowy; materiał obudowy: ciśnieniowy odlew 
aluminium; kolor oprawy: RAL9016, RAL9005; kształt oprawy: tubularna; zasilacz: w kom-
plecie; uchylna; wymiary: wysokość: 255 mm, średnica: 95 mm; waga: 1.50 kg.
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Nowość w ofercie. PACO MIDI dostępne z innowacyjną 
technologią SunLike

SunLike to nowoczesna technologia, która doskonale odwzorowuje widmo światła sło-
necznego. Wykorzystanie najwyższej jakości, purpurowych LED-ów dostarczanych przez 
firmę Seoul Semiconductor pozwoliło stworzyć oprawę o wyjątkowym stopniu odwzorowa-
nia barw. Dzięki temu produkt z technologią SunLike spełni nawet najwyższe wymagania.

Zalety technologii SunLike:

  Widmo światła naśladujące światło słoneczne – zgodnie 
z ideą HCL

   Gwarancja lepszego samopoczucia 
   Lepsza jakość snu
   Idealne odwzorowanie barw, w szczególności barwy czerwonej – CRI >97
   Lepszy kontrast oświetlanego obiektu 
   Bezpieczna dla wzroku

Zastosowanie:

  Obiekty mieszkalne, hotele i apartamenty
  Muzea i galerie sztuki
  Szpitale, sale operacyjne
  Sklepy detaliczne
  Garderoby i przymierzalnie
  Szkoły, pomieszczenia dla dzieci 

HUMAN CENTRIC LIGHTING

SunLike zwykły LED
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