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Dwukomorowy korpus oprawy został wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium. Do-
skonałe parametry termiczne w oprawie osiągnięto dzięki masywnemu korpusowi i fizycz-
nemu rozdzieleniu komory optycznej od komory z osprzętem elektrycznym. Opływowy 
kształt zapobiega osiadaniu liści. Dodatkowe udogodnienia zapewnia beznarzędziowy 
dostęp do komory z osprzętem elektrycznym oraz sterowanie zamontowane na uchylnym 
panelu z tworzywa, również wymieniane beznarzędziowo. Dzięki zastosowaniu uniwer-
salnego uchwytu montażowego istnieje możliwość montażu oprawy bezpośrednio na słu-
pie lub wysięgniku o średnicy końcówki ø 48-60 mm. Przy montażu na wysięgniku możli-
we jest odchylenie w zakresie +15°/-15°. Układ optyczny składa się z paneli z soczewkami 
emitującymi jednorodną bryłę fotometryczną. W przypadku awarii pojedynczego lub kilku 
LED-ów fotometria oprawy nie zmienia się, zmniejszeniu ulega jedynie strumień oprawy. 
Dostępne cztery rozsyły światła: klasyczny o szerokim spektrum zastosowania; szeroki 
do aplikacji o dużych odległościach pomiędzy oprawami; dwa asymetryczne dedykowane 
do oświetlenia przejść dla pieszych. Konstrukcja oprawy ogranicza emisję światła w górną 
półprzestrzeń, czyli eliminuje „zaśmiecanie” światłem nieboskłonu. Specjalna dychawka 
zapewnia odprowadzenie z oprawy skondensowanej pary wodnej oraz reguluje ciśnienie 
w oprawie. Odporność na uderzenia całej oprawy gwarantuje stopień ochrony na poziomie 
IK08, a szyby - IK09. Proste podłączenie oprawy możliwe jest dzięki zastosowaniu listwy 
zaciskowej. Stalowa linka zabezpiecza panel z osprzętem elektrycznym. W celach serwiso-
wych można odłączyć komorę z optyką od komory z osprzętem elektrycznym. Powierzch-
nia boczna oprawy nieprzekraczająca 0,049 m² ogranicza siłę parcia wiatru na oprawę.

Oprawa przeznaczona 
do oświetlania ulic, mostów, 

ciągów komunikacyjnych 
i parkingów.

RACERMINI

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
Wysoka żywotność modułów LED: dla L90B50 ponad 100 000 h
Brak efektu Light Pollution
Dychawka regulująca ciśnienie w oprawie
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Typ montażu na słup

Miejsce montażu słup, wysięgnik

Strumień świetlny 2600 lm - 17000 lm

Skuteczność świetlna 130 lm/W

Temperatura barwowa najbliższa 3000 K, 4000 K, 5700 K

Ogólny wskaźnik oddawania
barw (Ra)

Ra>70

Średnia trwałość
L70B50 > 100 000 h
L80B50 > 100 000 h
L90B50 > 100 000 h

Klasa korozyjności C3, C4

Grupa ryzyka fotobiologicznego 1

Sposób rozsyłu światłości bezpośredni

Geometria rozsyłu światłości
uliczny wąski, uliczny szeroki, uliczny - 
przejście dla pieszych

Napięcie 230 V AC

Moc 20-143 W

Sterowanie ON/OFF, VMC, RFS, 4DIM

Stopień ochrony IP IP66

Stopień ochrony IK IK08

Klasa ochronności II

Materiał soczewki PMMA

Materiał obudowy
ciśnieniowy odlew aluminium, blacha 
stalowa

Konstrukcja soczewki panelowa

Wymiary
wysokość: 107 mm 
szerokość: 345 mm 
długość: 826 mm 

Waga 13-14 kg

Współczynnik SCx 0,049 

Certyfikaty deklaracja zgodności, ENEC
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ES-SYSTEM 5148200N RACER MINI 826 LED 757 6700lm 55W IP66 RAL7042 DRV / 
Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: ES-SYSTEM 5148200N RACER MINI 826 LED 757 6700lm 55W IP66 RAL7042 DRV
Lampy: 1 x LED
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DIALux 4.10 by DIAL GmbH Strona 1
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ES-SYSTEM 5192200N RACER MINI 826 LED 740 6800lm 56W IP66 RAL7042 DRV / 
Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: ES-SYSTEM 5192200N RACER MINI 826 LED 740 6800lm 56W IP66 RAL7042 DRV
Lampy: 1 x LED
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DIALux 4.10 by DIAL GmbH Strona 1
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ES-SYSTEM 5142100N RACER MINI 826 LED 740 4000lm 36W IP66 RAL7042 DRV / 
Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: ES-SYSTEM 5142100N RACER MINI 826 LED 740 4000lm 36W IP66 RAL7042 DRV
Lampy: 1 x LED
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DIALux 4.10 by DIAL GmbH Strona 1

beznarzędziowa wymiana układu zasilającego 

oprawa z ciśnieniowego odlewu aluminium 

beznarzędziowy dostęp do komory elektrycznej

uniwersalny uchwyt do montażu oprawy na słupie (regulacja +15°) 
 oraz na wysięgniku (regulacja +/-15°); średnica montażu ø 48-60 mm

szyba hartowana IK09

silnik świetlny i optyka

możliwość demontażu komory optycznej

RACERMINI
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PRZYKŁAD ZARZĄDZANIA OŚWIETLENIEM

Dzięki systemowi sterowania oświetleniem ZLIGHT BASIC można 
w prosty i wygodny sposób skonfigurować działanie oświetlenia 
ulicznego i zewnętrznego. Oświetlenie dostosowuje się do aktu-
alnych potrzeb projektu i aplikacji. ZLIGHT BASIC doskonale nada-
je się do przestrzeni takich jak ulice, parkingi czy parki, w których 
intensywność ich korzystania jest przewidywalna i powtarzalna. 
Takie instalacje są użytkowane w ciągu nocy z różną intensywno-

Nadaje elastyczność w działaniu i wprowadzaniu modyfikacji. 
Użytkownik wybiera spośród 7 wbudowanych programów ste-
rowania. W treści SMS wystarczy podać numer sterownika, który 
ma zostać zaprogramowany oraz żądany program – scenariusz 
sterowania. Wiadomość zostaje przekazana na wirtualny numer 
usługi platformy SLS. Sterownik ATLAS ROAD, który jest podłą-

System ZLIGHT BASIC

ATLAS ROAD 
– sterownik sektorowy

Sterowanie przez SMS

Umożliwia podłączenie instalacji oświetleniowej do systemu nadzoru 
poprzez wykorzystanie usługi Smart Lighting Services (SLS) 
Posiada zintegrowaną kartę SIM ważną przez 5 lat od momentu 
rejestracji 
Posiada wbudowany modem GSM (2G, 3G, 4G) 
Wysyła komendy do opraw oświetleniowych z wykorzystaniem 
stycznika nadającego sekwencję sygnałów 
Przesyła do SLS swoją lokalizację GPS przy użyciu zewnętrznej an-
teny (w zestawie)

ścią. Dlatego wykorzystanie w nich opraw z zaprogramowanym 
scenariuszem redukcji mocy oraz sterownika ATLAS ROAD przy-
niesie większe oszczędności dzięki elastycznemu oświetleniu. 
Użycie sterownika ATLAS ROAD pozwoli na zmianę scenariusza 
redukcji mocy, gdy zajdzie taka potrzeba.

czony do usługi SLS, odczytuje polecenie oraz wysyła sygnał do 
układów elektronicznych znajdujących się w oprawach oświetle-
niowych. Program sterowania można zmienić raz w ciągu dnia.
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www.essystem.pl


