


COSMO APEX

COSMO ECLIPSE

COSMO NOVA

COSMO ORION

dyfuzor ze strukturą 
pryzmatyczną 

dyfuzor ze strukturą  
pryzmatyczną 

przeźroczysty dyfuzor,  
wysokosprawny raster paraboliczny

3 dedykowane optyki soczewkowe, 
przeźroczysty dyfuzor z dodatkowym 
układem optycznym w postaci soczewek 
liniowych

RODZINA COSMO FX 

Odpowiednia do wszystkich środowisk



Kwatery załogi

COSMO ECLIPSE
COSMO APEX

Centrum dowodzenia

COSMO ECLIPSE
COSMO ORION

COSMO FX to wszechstronna rodzina 
kompaktowych opraw oświetlenia ogólnego, 
która została zoptymalizowana pod kątem 
technologii LED. Cechuje się oryginalnym 
wzornictwem i podwyższoną odpornością  
na niekorzystne warunki środowiskowe.

COSMO
is versatile

FX

Magazyny

COSMO NOVA

Korytarze

COSMO APEX
COSMO ORION



EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE TERMICZNE

WYSOKA SZCZELNOŚĆ IP66

WYSOKA ODPORNOŚĆ NA UDARY 
MECHANICZNE IK08

od –40˚C do +50˚C

OPRAWY LED DO WSZECHSTRONNYCH ZASTOSOWAŃ

COSMO FX to wszechstronna rodzina kompaktowych opraw oświetlenia 
ogólnego, która została zoptymalizowana pod kątem technologii LED. 

Cechuje się oryginalnym wzornictwem i podwyższoną odpornością  
na niekorzystne warunki środowiskowe.

Obudowa oprawy wykonana jest z poliwęglanu o wysokiej 
odporności na udary mechaniczne IK08 i wysokiej szczel-
ności IP66. Dzięki optymalizacji pod kątem wykorzystania 
technologii LED, pomimo niewielkich rozmiarów i niskiej 
wagi, oprawy cechują się bardzo wysokim poziomem 
efektywności energetycznej przy zachowaniu wysokiego 
poziomu jakości oświetlenia. Możliwość stosowania kolo-

rowych korpusów dodatkowo podkreśla autorskie wzor-
nictwo rodziny COSMO FX. Wykorzystanie w systemach 
zróżnicowanych układów optycznych zapewnia oświe-
tlenie wysokiej jakości. Wszystkie te cechy sprawiają, że 
rodzina COSMO FX to rozwiązanie idealne do wielu aplikacji 
oświetleniowych:  mieszkań, obiektów biurowych, szkół 
i hal przemysłowych.

Dostępne różne 
kolory korpusów: szary, 
lakierowany metaliczny, 

bezbarwny przeźroczysty 
oraz w sześciu 

transparentnych  
kolorach

Szeroki wybór 
dostępnych optyk: 

dyfuzor przezroczysty lub 
ze strukturą pryzmatyczną, 

soczewki liniowe, 
wysokosprawny raster 

paraboliczny  typu 
Dark Light 

Obudowa oprawy  
z poliwęglanu o dużej 

odporności na uderzenia 
mechaniczne (IK08)  

i wysokiej szczelności 
(IP66)

Dostępne wersje 
opraw przeznaczone 
do pracy w szerokim 
zakresie temperatur 
otoczenia od – 40°C 

do +50°C

Szybki i wygodny 
montaż oprawy 

– panel LED połączony 
z dyfuzorem

Bezpośredni  
lub mieszany rozsył 

światła

Jednorodność 
temperatury 

barwowej SDCM<3

Wysoka  
skuteczność świetlna 

– do 154 lm/W, 
4000K, 3000K, 

Ra>80

Oprawy  
nabudowywane na 

suficie lub zwieszane, 
mocowane do koryt 

kablowych

Wysoka trwałość 
eksploatacyjna

Dostępne wersje  
opraw ściemnianych  

przy pomocy  
protokołu 

DALI
COSMO 

FX
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DOSKONAŁY ROZSYŁ ŚWIATŁA

COSMO ECLIPSE

  rozsyły światłości zoptymalizowane dla powierzchni 
magazynowych z regałami

  efektywne energetycznie i równomierne oświetlenie 
obszarów przejść między regałami i półek

   specjalnie zaprojektowane i zainstalowane 
rozwiązanie zapewni równomierne oświetlenie 
obszarów w przejściach i na półkach

COSMO NOVA

COSMO ORION

  efektywne ekonomicznie i równomierne oświetlenie  
ogólne pomieszczeń technicznych i produkcyjnych

  rozmieszczenie obszarów produkcyjnych może być 
planowane i zmieniane bez konieczności zmiany 
rozmieszczenia opraw oświetlenia ogólnego

COSMO APEX

  mieszany rozsył – bezpośredni i pośredni
  bezpośredni rozsył jest zoptymalizowany w celu 

równomiernego oświetlenia powierzchni pracy
  pośredni rozsył jest zaprojektowany do oświetlenia 

akcentującego, również w kolorze, nadając wnętrzu 
wyjątkowy charakter

  równomierne oświetlenie powierzchni pracy, 
ograniczony poziom olśnienia

  techniczna oprawa wysokiej jakości, która również 
nadaje się do stosowania w biurach

Oprawa COSMO APEX

Powierzchnia 10 000 m2

Liczba opraw 528
Zużycie energii 25 872 W
Zużycie energii przy wykorzystaniu 
konwencjonalnych źródeł światła

57 288 W

Zapotrzebowanie na energię 0,78 W/m2/100 lx

Zapotrzebowanie na energię przy 
wykorzystaniu konwencjonalnych 
źródeł światła

1,83 W/m2/100 lx

SMART LIGHTING

Oszczędność energii w stosunku do opraw 
konwencjonalnych:

CASE STUDY

Pracodawcy kładą coraz większy nacisk na zapewnienie pracownikom 
komfortowego środowiska pracy, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.  
W jaki sposób zapewnić pracownikom przestrzeń sprzyjającą efektywnej pracy  
i ograniczyć zużycie energii?

Najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie tzw.  
„inteligentnego miejsca pracy” poprzez zastosowanie 
zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Firma 
ES-SYSTEM stosuje systemy sterowania wykorzystujące 
protokół DALI, który pozwala na zaprogramowanie oświe-
tlenia ściśle dopasowanego do preferencji klienta. Dzięki 
dedykowanym czujkom rozwiązanie to oszczędza energię 
nie tylko poprzez utrzymanie stałego natężenia światła 
na powierzchni roboczej, ale również przez detekcję 
obecności. 

System sterowania oświetleniem sztucznym, w sposób 
adaptacyjny, bez udziału użytkownika może utrzymywać 
odpowiednie warunki oświetleniowe w zależności od 
dostępnej ilości światła dziennego lub obecności użyt-

kowników. Wieczorami, kiedy w biurze pozostają nieliczni 
pracownicy kończący swoje zadania oraz ekipa sprzątająca, 
nie ma potrzeby rozświetlać całego piętra budynku. Instala-
cja oświetlenia zapewnia normatywne parametry oświetle-
nia w miejsach gdzie jeszcze odbywa się praca, jednocze-
śnie zapewniając komfort wizualny obserwacji otoczenia. 
Proponowane rozwiązanie zapewnia użytkownikowi pełną 
kontrolę instalacji oświetleniowej, przy jednoczesnym 
pełnym jej zabezpieczeniu w zakresie nieautoryzowanego 
dostępu. Odpowiednie oprogrmowanie zapewnia możli-
wość pełnej wizualizacji topologii i monitorowania instalacji 
oświetleniowej, jak również zbierania danych odnośnie jej 
użytkowania i poboru energii.

55%

COSMO FX  |  9



COSMO ORION

A luminaire made of polycarbonate, with a transparent, illuminated 
and colorful housing and a diffuser with prismatic structure. 
This internal structure breaks up the direct view of the LEDs and 
provides uniform light distribution. An ideal product for areas 
requiring protection against the ingress of water, dust and solid 
objects that also makes it possible to creatively arrange spaces with  
a touch of color.

Practical, colorful, inspiring

NIEZLICZONEMAGAZYN
COSMO APEX
COSMO NOVA

PARKINGI
COSMO APEX
COSMO NOVA

COSMO ORION

HALE 
PRODUKCYJNE

COSMO APEX
COSMO NOVA

COSMO ECLIPSE
BIURA
COSMO ECLIPSE

OBIEKTY 
MEDYCZNE
COSMO ECLIPSE

OBIEKTY  
HANDLOWE
COSMO APEX
COSMO NOVA
COSMO ORION

MIESZKANIA
COSMO ECLIPSE
COSMO ORION

ZASTOSOWANIA
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COSMO 21

COSMO 22

COSMO 23

COSMO 24

1060

1060

1060

1060

82

78 85

82

82

82

78 85
78 85

78 85

Obudowa wykonana z poliwęglanu o wysokiej odporności na udary  
mechaniczne (IK08) i  wysokiej szczelności (IP66)
Podświetlany, transparentny korpus dostępny w wersjach kolorowych  
oraz bezbarwnej – mieszany rozsył światła
Klosz  ze strukturą pryzmatyczną zapewniającą równomierny rozsył światła, 
redukującą poziom olśnienia i ograniczającą widoczność świecących punktów LED
Wysoka trwałość eksploatacyjna
Dostępne wersje opraw ściemnianych przy pomocy protokołu DALI
Jednorodność temperatury barwowej SDCM<3 dla światła białego
Dostępne w wersji Circadian oraz Casambi
Skuteczność świetlna do 144/118 lm/W
Dystrybucja światła w zakresie 360° 

COSMO ORION

Transparentna, podświetlana, kolorowa obudowa oprawy z poli-
węglanu, z dyfuzorem ze strukturą pryzmatyczną. Wewnętrzna 
struktura dyfuzora ogranicza widoczność świecących punktów 
LED i zapewnia równomierny rozsył światła. Idealny produkt do 
miejsc wymagających ochrony przed wnikaniem wody, kurzu lub 
ciał stałych, pozwalający dodatkowo kreatywnie zaaranżować 
przestrzeń kolorami.

Praktyczny, wielobarwny, inspirujący 

COSMO ORION – oprawa LED; strumień świetlny 4400-5200 lm; skuteczność świetlna do 144/118 lm/W; temperatura barwowa 4000K lub 3000K; ogólny 
wskaźnik oddawania barw Ra>80; znamionowa średnia trwałość LED do 82 000 dla L70B50 (wartość nominalna); standardowe odchylenie dopasowania kolo-
rów < 3 elipsa MacAdama (SDCM<3); 0 grupa ryzyka fotobiologicznego; mieszany rozsył światła; zasilanie 230V AC; moc 44 W; sterowanie ON/OFF lub ściem-
niane DALI; stopień ochrony IP66; stopień ochrony IK08; I klasa ochronności; dyfuzor i korpus z poliwęglanu samogasnącego, stabilizowanego UV; klipsy ze 
stali nierdzewnej łączące korpus z dyfuzorem. Podświetlany, transparentny korpus dostępny w wersjach kolorowych oraz bezbarwnej, dyfuzor z wewnętrzną 
strukturą pryzmatyczną ograniczającą olśnienie i widoczność punktów LED. Łatwe mocowanie na sufitach i ścianach - uchwyty montażowe w zestawie, moż-
liwość montażu zwieszanego. Zakres temperatur otoczenia od -20°C do +25°C. Oprawa przygotowana do wszechstronnego okablowania. Wymiary (DxSxW): 
1060x82x78 mm; waga 1,9 kg. Deklaracja CE, atest higieniczny PZH. Oprawa spełnia wymogi oznakowania D, o ograniczonej temperaturze obudowy (<90 °C ).

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270
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Typ oprawy nastropowa, naścienna lub zwieszana

Styl nowoczesny

Kierunek rozsyłu światła bezpośredni i pośredni

Rozsył światła mieszany, szerokostrumieniowy

Kształt prostokątny

Kolor podświetlany korpus w 7 transparentnych  
kolorach

Materiał obudowy poliwęglan

Optyka poliwęglan w wewnętrzną strukturą  
rozpraszającą światło

CRI >80

Odporność na uszkodzenia mechaniczne IK08

Funkcja ON/OFF lub DALI

Max. skuteczność świetlna 144/118 lm/W

Moc 44 W

Strumień świetlny 4400-5200 lm

Stopień szczelności IP66

Certyfikat (znak dopuszczenia/symbol testu) D – oprawy o ograniczonej temperaturze obudo-
wy zgodnie z normą PN EN 60598-2-24, CE

Klasa ochronności I

Temperatura pracy -20°C/+25°C

Waga netto w kg 1,90 kg

Wymiary obudowy 1060x82x78mm

Napięcie zasilania 230V AC

Temperatura barwowa 3000K, 4000K

Grupa ryzyka fotobiologicznego RG0

Dodatkowe opcje wykrywanie obecności i światła otoczenia,  
zarządzanie światłem Bluetooth Mesh
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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, w którym wykonuje kompleksowe 
badania z zakresu bezpieczeństwa fotobiologicznego. Podstawę 
klasyfikacji opraw oświetleniowych pod kątem ich oddziaływania 
fotobiologicznego stanowią grupy ryzyka, definiowane w następujący 
sposób: 

ZDROWE ŚWIATŁO

Grupa ryzyka 0:

Grupa ryzyka 1:

Grupa ryzyka 2:

Grupa ryzyka 3:

Większość opraw ES-SYSTEM kwalifikuje się do grupy ryzyka 0, czyli  
nie stwarzają one zagrożenia fotobiologicznego. Potwierdzone jest  
to odpowiednimi certyfikatami i raportami z badań.

oprawy nie stwarzają zagrożenia 
fotobiologicznego,

oprawy nie powodują zagrożeń  
w zwykłych warunkach użytkowania,

oprawy nie powodują zagrożeń 
związanych z reakcją oka na bardzo 
jasne źródła światła lub dyskomfortem 
termicznym,

oprawy stanowią zagrożenie nawet  
w wyniku krótkiej ekspozycji. 
Wykorzystanie w oświetleniu ogólnym  
jest niedozwolone.



Typ oprawy nastropowa, naścienna lub zwieszana

Styl nowoczesny

Kierunek rozsyłu światła bezpośredni

Rozsył światła symetryczny, szeroki

Kształt prostokątny

Kolor obudowa z poliwęglanu, lakierowana metalicznie, 
wersje w 7 transparentnych kolorach lub szara 
barwiona w masie dostępne na zamówienie

Materiał obudowy poliwęglan

Optyka dyfuzor przezroczysty z dodatkową optyką  
w formie parabolicznego rastra typu Dark Light

CRI >80

Odporność na uszkodzenia mechaniczne  IK08

Funkcja  ON/OFF lub DALI

Max. skuteczność świetlna  128 lm/W

Moc 32–50 W 

Strumień świetlny 3500–6400 lm

Stopień szczelności IP66

Certyfikat (znak dopuszczenia/symbol testu) D – oprawy o ograniczonej temperaturze obudowy 
zgodnie z normą PN EN 60598-2-24, CE

Klasa ochronności  I

Temperatura pracy -20°C/+25°C

Waga netto w kg 1,60 kg

Wymiary obudowy 1060 x 82 x 72 mm

Napięcie zasilania 230V AC

Temperatura barwowa 3000K, 4000K

Grupa ryzyka fotobiologicznego RG0

Dodatkowe opcje wykrywanie obecności i światła otoczenia,  
zarządzanie światłem Bluetooth Mesh

COSMO ECLIPSE

Dark Light – zapewnia niskie 
olśnienie

Wysoka skuteczność świetlna i szczelność, płynna regulacja 
strumienia świetlnego, dobry współczynnik oddawania barw oraz 
niski poziom olśnienia dzięki zastosowaniu rastra parabolicznego 
wysokiej jakości. Oprawa sprawdzi się zarówno w obiektach biuro-
wych, jak i w wymagających przestrzeniach przemysłowych.

Obudowa wykonana z poliwęglanu o wysokiej odporności na udary  
mechaniczne (IK08) i  wysokiej szczelności (IP66)
Korpus w kolorze lakierowanym metalicznym, szarym lub w 7 transparentnych kolorach 
(dostępny na zamówienie) 
Przezroczysty dyfuzor z dodatkowym układem optycznym w postaci rastra typu Dark Light 
ograniczającego poziom olśnienia i wpływającego korzystnie na estetykę opraw 
Wydajność do 128 lm/W, 4000K, 3000K, Ra>80
Wysoka trwałość eksploatacyjna
Dostępne wersje opraw ściemnianych przy pomocy protokołu DALI
Jednorodność temperatury barwowej SDCM<3 dla światła białego
60° kąt wypromieniowania bezpośredniego

COSMO  ECLIPSE  – oprawa LED; strumień świetlny 3500–6400 lm; skuteczność świetlna do 128 lm/W; temperatura barwowa 4000K lub 
3000K; ogólny wskaźnik oddawania barw Ra>80; znamionowa średnia trwałość LED do 76 000 dla L70B50 (wartość nominalna); stan-
dardowe odchylenie dopasowania kolorów<3elipsa MacAdama (SDCM<3); bezpośredni rozsył światła; zasilanie 230V AC; moc 32-50 W; 
sterowanie ON/OFF lub ściemniane DALI; stopień ochrony IP66; stopień ochrony IK08; I klasa ochronności; dyfuzor i korpus z poliwęglanu 
samogasnącego, stabilizowanego UV; klipsy ze stali nierdzewnej łączące korpus z dyfuzorem. Dyfuzor przezroczysty z dodatkową optyką 
w formie parabolicznego rastra typu Dark Light, który redukuje olśnienie i zwiększa estetykę oprawy; korpus w kolorze lakierowanym me-
talicznym, wersja w jednym z 7 transparentnych kolorów lub szarym barwionym w masie dostępna na zamówienie. Łatwe mocowanie na 
sufitach i ścianach – uchwyty montażowe w zestawie, możliwość montażu zwieszanego. Zakres temperatur otoczenia od – 20°C do +25°C. 
Oprawa przygotowana do wszechstronnego okablowania. Wymiary (DxSxW): 1060x82x78 mm; waga 1,6 kg. Deklaracja CE, atest higienicz-
ny PZH. Oprawa spełnia wymogi oznakowania D, o ograniczonej temperaturze obudowy (<90°C).

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270
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Technologia LED stwarza obiecujące możliwości nie tylko w zakresie 
poprawy efektywności energetycznej instalacji oświetleniowych, lecz 
także umożliwia odmienne, innowacyjne podejście do problematyki 
projektowania oświetlenia tak, aby zapewnić jego szeroko pojętą jakość.

Wysoka skuteczność świetlna i trwałość funkcjonalna, natychmiastowy 
start i ponowny zapłon z pełną emisją strumienia świetlnego, a także 
wysoka odporność na wstrząsy, płynna regulacja strumienia świetlnego 
oraz dobre oddawanie barw czyni LED-y, dla większości zastosowań, 
interesującą alternatywą innych energooszczędnych systemów 
oświetlenia. Niewłaściwej jakości oprawy LED na ogół nie mają większości 
powyższych zalet, a ciężkie warunki pracy w obiektach przemysłowych 
bardzo szybko uwidaczniają ich niedoskonałości. Nieprzemyślana 
konstrukcja opraw LED nie sprosta wymaganiom w zakresie ich odporności 
na zapylone lub zawilgocone środowisko pracy, czy podwyższoną 
temperaturę otoczenia, co drastycznie ograniczy ich trwałość.

WYSOKA JAKOŚĆ OPRAW –
NIEZAWODNE SYSTEMY
OŚWIETLENIOWE



COSMO NOVA
Sprawdza się w najtrudniejszych 
warunkach 

Wykorzystanie trzech soczewkowych układów optycznych o śred-
nio-szerokim, wąskim lub asymetrycznym rozsyle światła pozwala 
zoptymalizować efekt oświetleniowy ograniczając jednocześnie 
poziom olśnienia. Przezroczysty dyfuzor zabezpiecza soczewki 
i ułatwia utrzymanie opraw w czystości. 

Obudowa wykonana z poliwęglanu o wysokiej odporności  
na udary mechaniczne (IK08) i wysokiej szczelności (IP66)
Korpus w kolorze szarym lub lakierowanym metalicznym (dostępny na zamówienie)  
Klosz przeźroczysty z dodatkowym układem optycznym w postaci  
soczewek liniowych ograniczających poziom olśnienia i zwiększających  
sprawność oświetlenia
Wysoka skuteczność świetlna opraw do 145 lm/W, 4000K, 3000K, Ra>80
Wysoka trwałość eksploatacyjna
Dostępne wersje opraw ściemnianych przy pomocy protokołu DALI
Jednorodność temperatury barwowej SDCM<3 dla światła białego
Dostępne wersje do pracy w szerokim zakresie temperatur  
od –40°C do +50°C

COSMO  NOVA – oprawa LED; strumień świetlny 3800–6000 lm; skuteczność świetlna do 145 lm/W; temperatura barwowa 4000K lub 
3000K; ogólny wskaźnik oddawania barw Ra>80; standardowe odchylenie dopasowania kolorów < 3 elipsa MacAdama (SDCM<3); 0 
grupa ryzyka fotobiologicznego; bezpośredni rozsył światła; zasilanie 230V AC; moc 30-43 W; sterowanie ON/OFF lub ściemniane DALI; 
stopień ochrony IP66; stopień ochrony IK08; I klasa ochronności; dyfuzor i korpus z poliwęglanu samogasnącego, stabilizowanego UV; 
klipsy ze stali nierdzewnej łączące korpus z dyfuzorem. Dyfuzor przezroczysty; 3 zoptymalizowane liniowe soczewki optyczne do wą-
skiego 25x80°, średniego 40x100° lub asymetrycznego 20° rozsyłu światła; korpus w kolorze szarym, lub lakierowanym metalicznym 
dostępnym na zamówienie. Łatwe mocowanie na sufitach i ścianach - uchwyty montażowe w zestawie, możliwość montażu zwiesza-
nego. Zakres temperatur otoczenia od -40°C do +50°C. Oprawa przygotowana do wszechstronnego okablowania. Wymiary (DxSxW): 
1060x82x78 mm; waga 1,60 kg lub 1,80 kg. Deklaracja CE, atest higieniczny PZH. Oprawa spełnia wymogi oznakowania D, o ograniczonej 
temperaturze obudowy (<90 °C ).
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Typ oprawy nastropowa, naścienna lub zwieszana

Styl nowoczesny

Kierunek rozsyłu światła bezpośredni

Rozsył światła 3 dostępne rodzaje optyk (z rozsyłem  
symetrycznym, średnio szerokim, wąskim  
lub asymetrycznym)

Kształt prostokątny

Kolor szary lub metaliczny, lakierowany  
(dostępny na zamówienie)

Materiał obudowy poliwęglan

Optyka przezroczysty dyfuzor z dodatkową optyką  
w formie soczewek liniowych

CRI >80

Odporność na uszkodzenia mechaniczne IK08

Funkcja ON/OFF lub DALI

Max. skuteczność świetlna 145 lm/W

Moc 30-43 W 

Strumień świetlny 3800–6000 lm

Stopień szczelności IP66

Certyfikat (znak dopuszczenia/symbol testu) oprawy o ograniczonej temperaturze
obudowy „D” – według PN-EN 60598-2-24, CE

Klasa ochronności I

Temperatura pracy -40°C/+50°C

Waga netto w kg  1,60 kg i 1,80 kg

Wymiary obudowy 1060 x 82 x 78 mm

Napięcie zasilania 230V AC

Temperatura barwowa 3000K, 4000K

Grupa ryzyka fotobiologicznego RG0

Dodatkowe opcje wykrywanie obecności i światła otoczenia,  
zarządzanie światłem Bluetooth Mesh

1060 82

78 85
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Jeśli rozważasz instalację nowego oświetlenia LED, będziesz musiał podjąć 
szereg decyzji. Istotny jest kompetentny wybór opraw LED uwzględniający 
specyficzne wymagania danego obiektu. Oprócz zagwarantowania 
technicznej poprawności projektowanego oświetlenia, ważne jest 
zapewnienie odpowiedniego komfortu widzenia dla jego użytkowników. 
Człowiek pozyskuje ponad 80% informacji o otoczeniu za pomocą narządu 
wzroku, co powinno przekładać się na świadomość potrzeby realizacji 
prawidłowego oświetlenia, które jest nośnikiem tych informacji.

Prawidłowy wybór rozwiązania  zapewniającego odpowiednią trwałość 
instalacji oświetleniowej i właściwe warunki oświetleniowe, mają 
bezpośredni i istotny wpływ na jakość, szybkość i bezpieczeństwo 
wykonywanej pracy. Rozważając nowy system oświetlenia LED należy 
zadać sobie szereg pytań:

      Jaki jest obecny stan instalacji oświetlniowej w zakresie realizowanych 
parametrów oświetleniowych? 
 Jakie nakłady są ponoszone na utrzymanie instalacji oświetleniowej,  
w tym koszty energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia związane  
z wymianą źródeł światła? 
Jakie są oczekiwane parametry oświetlenia w zakresie ilościowym  
i jakościowym? 
Jakie są warunki środowiskowe pracy opraw oświetleniowych, między 
innymi  w zakresie temperatury otoczenia, poziomu zapylenia  
i zawilgocenia, składu chemicznego atmosfery pracy? 
Jakiego rodzaju dokumentacji potrzebuję, żeby zagwarantować 
właściwe rezultaty? Projekt oświetlenia, analizy energetyczne, 
ekonomiczne, potwierdzenia właściwego technicznego doboru  
opraw LED? 
Czy posiadam wiedzę, żęby właściwie ocenić i porównać proponowane 
rozwiązania oświetleniowe?

Wszystkie produkty ES-SYSTEM są wytwarzane zgodnie z normami 
bezpieczeństwa przywołanymi w deklaracji zgodności CE, co jest 
potwierdzone stosownymi raportami z badań i są dostarczane z pełną 
dokumentacją umożliwiającą wygodną specyfikację w projektach 
oświetlenia: dane fotometryczne, bloki ACAD, 3D Revit, 3D Max, karty 
katalogowe i specyfikacyjne, instrukcje montażu.

PROFESJONALNE  
I EFEKTYWNE ENERGETYCZNIE 
ROZWIĄZANIA OŚWIETLENIOWE



COSMO APEX
Najwyższa wydajność w najlepszej 
cenie 

Odpowiednia odległość pomiędzy modułami LED a półokrągłym 
w przekroju dyfuzorem ze strukturą pryzmatyczną zapewnia 
równomierne rozświetlenie jego powierzchni. COSMO APEX 
oferuje niepowtarzalne wzornictwo i najlepszy stosunek 
wydajności do ceny dla typowych zastosowań oświetleniowych 
w miejscach wymagających zwiększonej szczelności opraw.

Obudowa wykonana z poliwęglanu o wysokiej odporności  
na udary mechaniczne (IK08) i  wysokiej szczelności (IP66)
Korpus w kolorze szarym lub lakierowanym metalicznym (dostępny na zamówienie) 
Klosz ze strukturą pryzmatyczną zapewniającą równomierny rozsył światła,  
redukującą poziom olśnienia i ograniczającą widoczność świecących punktów LED
Wysoka skuteczność świetlna opraw do 154 lm/W, 4000K, 3000K, Ra>80
Wysoka trwałość eksploatacyjna
Dostępne wersje opraw ściemnianych przy pomocy protokołu DALI
Dostępne wersje do pracy w szerokim zakresie temperatur od –40°C do +50°C
Jednorodność temperatury barwowej SDCM<3 dla światła białego

COSMO APEX – oprawa LED; strumień świetlny 4000–7300 lm; skuteczność świetlna do 154 lm/W; temperatura barwowa 4000K 
lub 3000K; ogólny wskaźnik oddawania barw Ra>80; znamionowa średnia trwałość LED do 82 000 dla L70B50 (wartość nominalna); 
standardowe odchylenie dopasowania kolorów<3 elipsa MacAdama (SDCM<3); 0 grupa ryzyka fotobiologicznego; bezpośredni, szeroki 
rozsył światła; zasilanie 230V AC; moc 27-49 W; sterowanie ON/OFF lub ściemniane DALI; stopień ochrony IP66; stopień ochrony IK08; 
I klasa ochronności; dyfuzor i korpus z poliwęglanu samogasnącego, stabilizowanego UV; klipsy ze stali nierdzewnej łączące korpus z dy-
fuzorem. Dyfuzor z wewnętrzną strukturą pryzmatyczną ograniczającą olśnienie i widoczność punktów LED; korpus w kolorze szarym, 
lub lakierowanym metalicznym dostępnym na zamówienie. Łatwe mocowanie na sufitach i ścianach - uchwyty montażowe w zesta-
wie, możliwość montażu zwieszanego. Zakres temperatur otoczenia od -40°C do +50°C. Oprawa przygotowana do wszechstronnego 
okablowania. Wymiary (DxSxW): 1060x82x78 mm; waga 1,5 kg lub 1,7 kg. Deklaracja CE, atest higieniczny PZH. Oprawa spełnia wymogi 
oznakowania D, o ograniczonej temperaturze obudowy (<90°C ).

cd/klm η = 100%
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Typ oprawy nastropowa, naścienna lub zwieszana

Styl nowoczesny

Kierunek rozsyłu światła bezpośredni

Rozsył światła symetryczny, szeroki

Kształt prostokątny

Kolor szary lub metaliczny, lakierowany (dostępny  
na zamówienie)

Materiał obudowy poliwęglan

Optyka poliwęglan z wewnętrzną strukturą rozprasza-
jącą światło

CRI >80

Odporność na uszkodzenia mechaniczne  IK08

Funkcja  ON/OFF lub DALI

Max. skuteczność świetlna  154 lm/W

Moc 27–49 W 

Strumień świetlny 4000–7300 lm

Stopień szczelności IP66

Certyfikat (znak dopuszczenia/symbol testu) D – oprawy o ograniczonej temperaturze obudo-
wy zgodnie z normą PN EN 60598-2-24, CE

Klasa ochronności  I

Temperatura pracy -40°C/+50°C

Waga netto w kg 1,50 lub 1,70 kg

Wymiary obudowy 1060 x 82 x 72 mm

Napięcie zasilania 230V AC

Temperatura barwowa 3000K, 4000K

Grupa ryzyka fotobiologicznego RG0

Dodatkowe opcje wykrywanie obecności i światła otoczenia,  
zarządzanie światłem Bluetooth Mesh

1060 82

78 85
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COSMO ORION

A luminaire made of polycarbonate, with a transparent, illuminated 
and colorful housing and a diffuser with prismatic structure. 
This internal structure breaks up the direct view of the LEDs and 
provides uniform light distribution. An ideal product for areas 
requiring protection against the ingress of water, dust and solid 
objects that also makes it possible to creatively arrange spaces with  
a touch of color.

Practical, colorful, inspiring
HUMAN CENTRIC LIGHTING

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób narzeka na nieregularny sen, apatię a nawet depresję. 
Naukowcy są zgodni – wiele z tych problemów spowodowanych jest przez brak odpowiedniego 
dostępu do światła dziennego. Spędzanie większości dnia w pomieszczeniach o ograniczonym 
doświetleniu oraz pory roku o wyraźnie krótszym czasie dnia powodują zjawisko uwalniania mela-
toniny na tym samym poziomie przez cały dzień. W efekcie narażeni jesteśmy na wiele negatyw-
nych konsekwencji, takich jak: brak koncentracji, zły nastrój, senność, apatia, a nawet depresja. 
Drastycznie spada efektywność naszej pracy i nauki. 

Niestety, zwykłe świetlówki i LED-y nie potrafią skutecznie zastąpić światła słonecznego. Dostęp-
ne na rynku rozwiązania zmieniające barwę światła działają jedynie na nastrój, nie wpływając jed-
nak na regulację rytmu dobowego. 

W dzisiejszych czasach wiele osób nie może pozwolić sobie na funkcjonowanie w zgodzie z natu-
ralnym rytmem dobowym. Przeszkodą bywa wykonywana praca czy miejsce zamieszkania. Szcze-
gólnie zagrożeni są ludzie młodzi i w podeszłym wieku. 

Od czasu odkrycia zależności między dostępem do światła dziennego, a rytmem dobowym czło-
wieka, branża oświetleniowa ma nowe zadanie. Dziś równie ważne jak zapewnienie widoczności 
jest dostarczenie światła odpowiadającego na zapotrzebowanie ludzkiej fotobiologii.

18:00

00:00
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Wysoka czujność
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Najszybszy czas reakcji
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04:30

Rozpoczęcie wydzielania melatoniny
21:00

Najgłębszy sen
02:00

06:00

ENERGIA NA RANO RADOŚĆ W POŁUDNIE ODPRĘŻENIE NA WIECZÓR

4000K + NIEBIESKI 
– wzbogacony białym światłem  
= około 5000K

BIAŁY 4000K 4000K + RED 
– wzbogacony białym światłem  

= około 3000K

Chcąc zminimalizować negatywne skutki zaburzonego rytmu dobowego firma ES-SYSTEM wprowa-
dziła do oferty oprawy wyposażone w technologię CIRCADIAN. Wzbogacono białe światło (4000K) 
niebieską oraz czerwoną wiązką o ściśle określonych długościach fal. Zmieszanie temperatury bar-
wowej z niebieskim strumieniem blokuje proces uwalniania melatoniny, aktywizuje organizm czło-
wieka i przygotowuje do działania. Z kolei dodanie wiązki światła czerwonego odpręża i stopniowo 
przygotowuje organizm do snu. Dzięki CIRCADIAN światło, które oświetla nasze miejsce pracy, pobu-
dza efektywność, kreatywność i czujność. Mniej męczymy się i nie czujemy znużenia niezależnie od 
dostępu światła słonecznego.
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CIRCADIAN – wersja DALI

CIRCADIAN – wersja CASAMBI

• Instalacja elektryczna pięcioprzewodowa – zasilanie oraz magistrala 
komunikacyjna DALI

• Montaż na tablicy zasilającej sterownika VERTEX (kod 8751003)  
obsługującego do 192 opraw CIRCADIAN

• Dla ilości opraw powyżej 192 odpowiednie zwielokrotnienie sterowników 
VERTEX za pomocą sieci ethernet

• Konfiguracja odbywa się przy pomocy wygodnej w użyciu aplikacji webowej:

-  automatyczne wyszukiwanie opraw CIRCADIAN obecnych w systemie
-  przypisanie opraw do grup sterujących (stref)
-  wybór predefiniowanego scenariusza harmonogramu świecenia  
    lub konfiguracja własnego 
-  konfiguracja paneli sterujących do kontroli manualnej

• Instalacja elektryczna zasilania opraw standardowa, trójprzewodowa – 
nie wymaga magistrali sterującej

• Sterowanie bezprzewodowe
• Funkcjonalne ograniczenie do małych, lokalnych instalacji 
• Programowanie instalacji z poziomu aplikacji mobilnej:

-  stworzenie sieci roboczej
-  autoryzacja (dodanie) opraw do sieci, konfiguracja grup roboczych
-  konfiguracja scen i harmonogramów świecenia
-  konfiguracja paneli sterujących do kontroli manualnej

SYSTEMY STEROWANIA Vertex – magistrala DALI (do 300 m – 1,5 mm², do 192 opraw na jednostkę Vertex) 

CASAMBI (do 20 opraw na moduł CASAMBI)

Sieć Bluetooth 4.0 
w topologii siatkowej 

Synchronizacja przez chmurę Stare przełączniki zmienione 
na inteligentne 

UTP Se

UTP Se

YDY 2x1.5

YDY 2x1.5

YDY 2x1.5

YDY 2x1.5

YDY 2x1.5

YDY 2x1.5

UTP Se

PANEL STERUJĄCY

PC

UŻYTKOWNIK

BMS

TABLET

SMARTFON LAPTOP

MODBUS IP

VERTEX N

VERTEX 1

PRZEŁĄCZNIK
ETHERNET

PUNKT DOSTĘPOWY 
WI-FI

UTP Se
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COSMO ORION

A luminaire made of polycarbonate, with a transparent, illuminated 
and colorful housing and a diffuser with prismatic structure. 
This internal structure breaks up the direct view of the LEDs and 
provides uniform light distribution. An ideal product for areas 
requiring protection against the ingress of water, dust and solid 
objects that also makes it possible to creatively arrange spaces with  
a touch of color.

Practical, colorful, inspiring
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.....?.    0 – ON/OFF   •   6 – DALI    

 korpus przeźroczysty

51540?0 COSMO ORION 1060 LED 830 4000lm/5200lm 44W 144/118 230V AV 1,90

51541?0 COSMO ORION 1060 LED 840 4000lm/5200lm 44W 144/118 230V AV 1,90
korpus w kolorze zielonym

51540?1 COSMO ORION 1060 LED 830 4000lm/5100lm 44W 144/116 230V AV 1,90

51541?1 COSMO ORION 1060 LED 840 4000lm/5100lm 44W 144/116 230V AV 1,90
korpus w kolorze pomarańczowym

51540?2 COSMO ORION 1060 LED 830 4000lm/5000lm 44W 144/114 230V AV 1,90

51541?2 COSMO ORION 1060 LED 840 4000lm/5000lm 44W 144/114 230V AV 1,90
korpus w kolorze fioletowym

51540?3 COSMO ORION 1060 LED 830 4000lm/4700lm 44W 144/107 230V AV 1,90

51541?3 COSMO ORION 1060 LED 840 4000lm/4700lm 44W 144/107 230V AV 1,90
korpus w kolorze czerwonym

51540?4 COSMO ORION 1060 LED 830 4000lm/4400lm 44W 144/100 230V AV 1,90

51541?4 COSMO ORION 1060 LED 840 4000lm/4400lm 44W 144/100 230V AV 1,90
korpus w kolorze różowym

51540?5 COSMO ORION 1060 LED 830 4000lm/5000lm 44W 144/114 230V AV 1,90

51541?5 COSMO ORION 1060 LED 840 4000lm/5000lm 44W 144/114 230V AV 1,90
korpus w kolorze niebieskim

51540?6 COSMO ORION 1060 LED 830 4000lm/4900lm 44W 144/111 230V AV 1,90

51541?6 COSMO ORION 1060 LED 840 4000lm/4900lm 44W 144/111 230V AV 1,90
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51580?7 COSMO ECLIPSE 1060 LED 830 3500lm 32W 109 230V AC 1,60

51581?7 COSMO ECLIPSE 1060 LED 840 3500lm 32W 109 230V AC 1,60

51590?7 COSMO ECLIPSE 1060 LED 830 6400lm 50W 128 230V AC 1,60

51591?7 COSMO ECLIPSE 1060 LED 840 6400lm 50W 128 230V AC 1,60

.....?.   0 – ON/OFF   •   6 – DALI    •   XXXXXXXM – wersja z okablowaniem przelotowym

-20°C<Ta<+35°C – wersja dostępna na zamówienie

 

XXXXXXXM – wersja z okablowaniem przelotowym

XXXXXXXM – wersja z okablowaniem przelotowym

XXXXXXXM – wersja z okablowaniem przelotowym

XXXXXXXM – wersja z okablowaniem  
        przelotowym    

XXXXXXXM – wersja z okablowaniem  
        przelotowym    

XXXXXXXM – wersja z okablowaniem  
        przelotowym    

XXXXXXXS – wersja z czujnikami ruchu

XXXXXXXS – wersja z czujnikami ruchu

XXXXXXXS – wersja z czujnikami ruchu 
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51520?0 COSMO APEX 1060 LED 830 4000lm 27W 148 230V AC 1,50
51521?0 COSMO APEX 1060 LED 840 4000lm 27W 148 230V AC 1,50
51390?0 COSMO APEX 1060 LED 830 7300lm 49W 149 230V AC 1,50
51391?0 COSMO APEX 1060 LED 840 7300lm 49W 149 230V AC 1,50

-20°C<Ta<+35°C

51520?0 COSMO APEX 1060 LED 830 4000lm 27W 148 230V AC 1,50
51521?0 COSMO APEX 1060 LED 840 4000lm 27W 148 230V AC 1,50
51390?0 COSMO APEX 1060 LED 830 6300lm 41W 154 230V AC 1,50
51391?0 COSMO APEX 1060 LED 840 6300lm 41W 154 230V AC 1,50

-40°C<Ta<+50°C  – wersja DALI 

5152080 COSMO APEX 1060 LED 830 4000lm 27W 148 230V AC 1,70
5152180 COSMO APEX 1060 LED 840 4000lm 27W 148 230V AC 1,70
5139080 COSMO APEX 1060 LED 830 6300lm 41W 154 230V AC 1,70
5139180 COSMO APEX 1060 LED 840 6300lm 41W 154 230V AC 1,70

.....?.    1 – ON/OFF  •   7 – DALI  

.....?.    0 – ON/OFF  •  6 – DALI  
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51602?0 COSMO NOVA 1060 LED 830 25x80° 5500lm 43W 128 230V AC 1,60

51603?0 COSMO NOVA 1060 LED 840 25x80° 5500lm 43W 128 230V AC 1,60

51612?0 COSMO NOVA 1060 LED 830 40x100° 6000lm 43W 140 230V AC 1,60

51613?0 COSMO NOVA 1060 LED 840 40x100° 6000lm 43W 140 230V AC 1,60

51622?0 COSMO NOVA 1060 LED 830 A20° 6000lm 43W 140 230V AC 1,60

51623?0 COSMO NOVA 1060 LED 840 A20° 6000lm 43W 140 230V AC 1,60

.....?.    0 – ON/OFF   •   6 – DALI  • 

.....?.   1 – ON/OFF   •   7 – DALI  •

-20°C<Ta<+35°C

51602?0 COSMO NOVA 1060 LED 830 25x80° 4400lm 33W 133 230V AC 1,60

51603?0 COSMO NOVA 1060 LED 840 25x80° 4400lm 33W 133 230V AC 1,60

51612?0 COSMO NOVA 1060 LED 830 40x100° 4800lm 33W 145 230V AC 1,60

51613?0 COSMO NOVA 1060 LED 840 40x100° 4800lm 33W 145 230V AC 1,60

51622?0 COSMO NOVA 1060 LED 830 A20° 4800lm 33W 145 230V AC 1,60

51623?0 COSMO NOVA 1060 LED 840 A20° 4800lm 33W 145 230V AC 1,60

-40°C<Ta<+50°C  DALI version   

5160280 COSMO NOVA 1060 LED 830 25x80° 3800lm 30W 127 230V AC 1,80

5160380 COSMO NOVA 1060 LED 840 25x80° 3800lm 30W 127 230V AC 1,80

5161280 COSMO NOVA 1060 LED 830 40x100° 4200lm 30W 140 230V AC 1,80

5161380 COSMO NOVA 1060 LED 840 40x100° 4200lm 30W 140 230V AC 1,80

5162280 COSMO NOVA 1060 LED 830 A20° 4200lm 30W 140 230V AC 1,80

5162380 COSMO NOVA 1060 LED 840 A20° 4200lm 30W 140 230V AC 1,80

(tylko dla wersji DALI)

(tylko dla wersji DALI)

(tylko dla wersji DALI)
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COSMO  |  TABELA STOSOWALNOŚCI OPRAW  

Kategorie pomieszczeń                        /  / — 

Pomieszczenia o dużej wilgotności 

Kuchnie 

Wilgotne piwnice 

Łazienki 

Pralnie 

Szklarnie 

Suszarnie 

Piwnice na piwo i wino 

Baseny i Aquaparki —

Pomieszczenia z oparami olejów 

Kuchnie wielkoskalowe 

Warsztaty samochodowe 

Serwisy pojazdowe 

Prywatne garaże 

Parkingi 

Zadaszone stacje benzynowe 

Garaże podziemne 

Hale produkcyjne 

Pomieszczenia z oparami innych substancji chemicznych 

Myjnie samochodowe —

Pomieszczenia hodowli zwierząt —

Pieczarkarnie konwencjonalne —

Strefy przetrzymywania odpadów organicznych —

Pomieszczenia przetwórstwa odpadów —

Zakłady chemiczne 

Wytwórnie papieru —

Wytwórnie tkanin —

Galwanizernie —

Pomieszczenia, gdzie stosowane są specjalne środki myjące i dezynfekujące 

Winiarnie —

Piekarnie 

Mleczarnie —

Browary 

Zakłady przetwórstwa mięsnego —

Zakłady spożywcze 

Przetwórnie wód 

Inne pomieszczenia 

Magazyny 

Zadaszone dworce kolejowe 

Strefy przetrzymywania odpadów frakcji suchej 

Stolarnie 

Zadaszone zajezdnie autobusów 

Zadaszone podjazdy 

Stodoły 

Niezadaszone, narażone na działanie promieni UV –

 odpowiednie do zastosowania /  wymaga przeanalizowania  / — nieodpowiednie do zastosowania Zastosowanie opraw powinno być każdorazowo przeanalizowane przez 
Dział Techniczny. Należy zwrócić szczególną uwagę na parametry w pomieszczeniu, takie jak temperatura, sprawność wentylacji, ekspozycja na promienie UV, czy występowanie 
oparów związków chemicznych.  

COSMO  |  TABELA KOMPATYBILNOŚCI CHEMICZNEJ  

Substancja chemiczna  / — Substancja chemiczna  / —

Aceton — Kwas siarkowy VI —

Alkohol izopropylowy — Mydliny 

Alkohol metylowy — Nadtlenek wodoru <30% 

Aminy — Octan etylu —

Amoniak — Olej mineralny —

Anilina — Olej napędowy —

Benzen — Olej roślinny 

Benzyna — Olej silikonowy —

Chlor, mokry gaz — Olej zwierzęcy —

Chlorek amonu — Pirydyna —

Chlorek sodu  Podchloryn sodu —

Chlorofenol — Podchloryn wapnia —

Chloroform — Potaż żrący, roztwór —

Dichlorometan — Roztwór detergentu 

Dimetylosulfotlenek (DMSO) — Siarczan amonu —

Dioksan — Siarczan glinu 

Dwutlenek węgla, gaz  Siarczan miedzi 

Etanol <30%  Siarkowodór, gaz —

Eter — Terpentyna —

Eter naftowy — Tetrachlorek węgla —

Fenol — Tiosiarczan sodu —

Glicerol  Tlenek węgla, gaz 

Glikol  Toluen —

Ketony — Trichloroetan —

Krezol — Węglan sodu 

Ksylen — Węglowodory alifatyczne 

Kwas azotowy <10% — Węglowodory aromatyczne —

Kwas bromowy — Woda do 60oC 

Kwas chlorowodorowy — Woda morska —

Kwas fosforowy — Wodorosiarczan (IV) sodu 

Kwas mlekowy  Wodorotlenek potasu —

Kwas octowy <30% — Wodorotlenek wapnia —

Kwas siarkowy IV — Wodorotlenek sodu —

  odporny chemicznie / —  nieodporny chemicznie 

Zawsze należy brać pod uwagę kompatybilność chemiczną opraw, którą dla wybranych substancji można sprawdzić w powyższej tabeli. Informacje tam zawarte mają jedynie cha-
rakter orientacyjny i obowiązują dla temperatury otoczenia nie przekraczającej 350C, wyższe temperatury stosowania należy każdorazowo skonsultować z Działem Technicznym.  
Do ewentualnego mycia korpusu oprawy należy używać rozcieńczonych detergentów, a następnie czystej wody. Mycie ciśnieniowe nie powinno być stosowane.



NOWA RODZINA COSMO FX 

tworzymy inteligentne  
przestrzenie

układ optyczny

okablowanie przelotowe*

dyfuzor

moduł LED  

korpus

*opcjonalnie
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