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Kim jesteśmy

Wieloletnie doświadczenie w branży oświetleniowej, a przede 
wszystkim oczekiwania wymagającego klienta skłoniło nas 
do oferowania OSZCZĘDNOŚCI wynikających z zastoso-
wania oświetlenia w technologii LED, zastosowania inteli-
gentnego sterowania oraz obniżenie ceny energii elektry-
cznej w jednej, połączonej ofercie. To klient decyduje czy 
skorzysta z jednej, dwóch czy trzech możliwości obniżenia 
kosztów energii.

Największą dla nas wartością są relacje z Klientami 
oparte na zaufaniu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu  
w branży oświetleniowej jesteśmy w stanie zaproponować 
Państwu najnowocześniejsze rozwiązania z dziedziny 
oświetlenia LED.

Zróżnicowana oferta składa się wyłącznie z opraw marki 
premium. Oferowane przez nas produkty posiadają certy-
fikowane pliki fotometryczne wykonane w Polskich labora-
toriach.



Nasze usługi

Dobór oświetlenia

Projektowanie i aranżacja

Projektowanie systemów 
sterowania oświetleniem

Obniżenie kosztów  
energii elektrycznej

Pomoc w finansowaniu inwystecji

Pomoc w realizacji / montażu



Produkty

Oprawy przemysłowe
Oprawy dla handlu
Oprawy hermetyczne
Oprawy biurowe
Oprawy drogowe
Oprawy na specjalne zamówienie
System inteligentnego sterowania

Katalog zawiera tylko wybrane produkty, pełna oferta produktowa dostępna na stronie www



PRZEZNACZENIE: 
Mogą być stosowane w halach produkcujnych, magazynowych oraz  
innych obiektach wymagających wydajnego oświetlenia.

OBUDOWA: 
Anodowane aliuminium, lampa jako potężny radiator - ponad metr 
kwadratowy powierzchni oddawania ciepła. Chłodzenie pasywne, brak 
elementów wirujących.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 
Uzyskana skuteczność świetlna na poziomie ponad 150 lm/W.  
Diody LED najlepszych światowych producentów min. PHILIPS / 
BRIDGELUX . Specjalistyczne soczewki silikonowe lub z hartowanego 
i polerowanego szkła optycznego, które pozwalają na uzyskanie  
wysokiej sprawności całego układu optycznego. Układ optyczny 
wykonany z silikononu pozwalają na zastosowanie oprawy w przemyśle 
spożywczym.

WYKONANIE: 
Mocna, zwarta i wytrzymała lampa wykonana z anodowanego alumi-
nium, które daje gwarancję zarówno wysokiej trwałości oprawy, jak  
i niskiej wagi lamp. 

ZASILANIE: 
System zasilający wiodących producentów PHILIPS / MEAN WELL  
jest innowacyjny nie tylko dzięki umożliwieniu użytkownikowi prostej 
redukcji mocy lampy, ale spełnia również najbardziej rygorystyczne 
wymagania w zakresie odporności na skoki napięcia pojawiające się  
w obiektach przemysłowych.

Lampa przygotowana pod sterowanie w systemie DALI – Certyfikat 
firmy APA GROUP.

SERIA: 
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR



SERIA: 

Model Evoo Hall 90 DALI Evoo Hall 140 DALI Evoo Hall 170 DALI

Znamionowe napięcie  
zasilania

100-240 V

Moc pobierana* 91 W 139 W 167 W

Współczynnik mocy (cos fi) PF>0,96 przy 230V~ i pełnej mocy lampy

Efektywność świetlna 
lampy**

do 142 lm/W do 131 lm/W do 153 lm/W

Całkowity strumień 
świetlny**

do 12 927 lm do 18 236 lm do 25 517 lm

Barwa światła od 2700 K do 5000 K

Współczynnik  
oddawania barw

od 70 do 90, możliwe 97

Temperatura pracy - 30°C do 45°C - 20°C do 40°C

Klasa szczelności IP 65 / IP 67

Obudowa / układ optyczny aluminium anodowane / soczewki z polerowanego szkła lub silikonowe

Wymiary maksymalne 290 x 290 x 170 mm

Masa 7,3 kg 7,5 kg

Mocowanie 2 haki zamknięte, ze stali nierdzewnej; średnica wew. oczka 10 mm

*  moc lampy możne być płynnie ograniczona sterowaniem 
**  parametry zmierzone z uwzględnieniem strat na układzie zasilania oraz optyce; 
 zależne od zastosowanej optyki, barwy światła i współczynnika oddawania barw; podane dla soczewki silikonowej, 5000 K i CRI=70

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR



PRZEZNACZENIE: 
EvooRoad 2 zadziwia swoją wagą i rozmiarem. Nigdy wcześniej o lampie ulicznej nie można było powiedzieć, że jest 
efektowna. Nasza lampa charakteryzuje się niepowtarzalnym designem, który jest wynikiem naszej dbałości o detale. 
Swoje zastosowanie znajdzie z powodzeniem na drogach, parkingach, terenach przemysłowych oraz wszędzie tam, 
gdzie wymagane jest wysokiej jakości oświetlenie.

OBUDOWA: 
Ponieważ temperatura pracy ma wpływ na żywotność wszystkich podzespołów, stąd nasza lampa jest w rzeczywistości 
aluminiowym radiatorem, który pomimo niewielkich zewnętrznych rozmiarów ma powierzchnię ponad pół metra 
kwadratowego. Pomimo niewielkiego rozmiaru i wagi lampy, udało nam się skonstruować radiator oddający efektywnie 
ciepło generowane przez diody LED.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 
Zastosowanie najnowocześniejszych diod LED największych producentów, firmy PHILIPS / BRIDGELUX, pozwoliło nam 
na uzyskanie nominalnej wydajności źródła światła przekraczającej 150 lm/W.

Wyniki osiągane przez nasze oprawy LED są efektem zastosowania przez nas najnowszej technologii w zakresie 
źródeł światła LED, innowacyjnego zasilania, a także specjalistycznych soczewek z hartowanego i polerowanego szkła  
optycznego, które pozwalają na uzyskanie wysokiej sprawności całego układu optycznego.

WYKONANIE: 
Nasza lampa charakteryzuje się niepowtarzalnym designem, który jest wynikiem naszej dbałości o detale. Wykorzys-
tanie w procesie produkcji anodowanego aluminium daje gwarancję zarówno wysokiej trwałości oprawy, jak i niskiej 
wagi lampy.

ZASILANIE: 
Wiemy, że jednym z najważniejszych cech lamp ulicznych musi być bezusterkowe działanie sprzętu, stąd też na każdym 
etapie procesu projektowania najważniejsza była dla nas jakość i wytrzymałość końcowego wyrobu. System zasilający 
oparliśmy o najnowocześniejsze układy światowego lidera w produkcji kontrolerów zasilających diody LED:  PHILIPS 
/ MEAN WELL . Efekt naszych działań to układ zasilający najwyższej jakości oraz możliwość sterowania oświetleniem  
z zastosowaniem protokołu DALI.

SERIA: 
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR



Model E30W E60W E90W E120W

Źródło światła BRIDGELUX VERO18
high power LED

1 x 30W

BRIDGELUX VERO18
high power LED

2 x 30W

BRIDGELUX VERO18
high power LED

3 x 30W

BRIDGELUX VERO18
high power LED

4 x 30W

Napięcie zasilające 186-264 V

Częstotliwość znamionowa 
zasilania

50-60 Hz

Współczynnik mocy > 0,95

Współczynnik zniekształceń < 10%

Strumień świetlny  
(wg. specyfkacji chip-ów LED)

3770 lm 7540 lm 11310 lm 15080 lm

Maksymalny strumień świetlny 
oprawy

3414 lm 6828 lm 10242 lm 13656 lm

Waga 2,75 kg 3,70 kg 4,50 kg 5,80 kg

Zasilanie LED 29,5 V

Moc czynna 29 W 58 W 87 W 116 W

Barwa światła 5000 K (opcjonalnie od 2700 K do 5000K)

Współczynnik oddawania barw Ra > 70 (opcjonalnie do 97)

Kąt rozsyłu światła  
(dla wszystkich modeli)

130°x60°, 120°x50°, 90°x60°

Temperatura pracy od -30°C do +40°C

Wilgotność otoczenia 10%-90% RH

Temperatura przechowywania od +10°C do +60°C

Trwałość źródła światła > 50.000 h

Klasa szczelności IP 65

Certyfikaty CE, RoHS

Sposób montażu na wysięgniku o średnicy ϕ60 (opcjonalnie ϕ48)

Wymiary zewnętrzne (dł./szer./
wys.)

377x80x80 mm 510x80x80 mm 620x80x80 mm 720x80x80 mm

Obudowa / układ optyczny aluminium anodowane / szkło optyczne hartowane

Kolor oprawy srebrny matowy (opcjonalnie: czarny, tytanowy)

SERIA: 
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR



SERIA: HERKULES

PRZEZNACZENIE: 
mogą być stosowane w halach produkcyjnych,  
magazynach, supermarketach, salach wystawowych oraz 
innych wysokich obiektach wymagających efektywnego  
i nowoczesnego oświetlenia o wysokim natężeniu.

OBUDOWA: 
aluminiowa w kolorze czarnym, odporna na warunki 
środowiskowe.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 
LED CREE XBD o stałej temperaturze barwowej, 
najwyższej wydajności i trwałości znamionowej L70  
50 000 godzin.

WYKONANIA: 
zwieszane/nastropowe, z uchwytem o regulowanym kącie 
montażu 0°–180°. Dostępny reflektor aluminiowy o kącie 
rozsyłu 60°.

ZASILANIE: 
przetwornica impulsowa MeanWell o wysokiej 
sprawności i współczynniku mocy >0,95 gwarantuje 
stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym  
od 184V~ do 253V~.

Hercules HB-400W i HB-500W to wydajne i ekologiczne 
oprawy przemysłowe wykorzystujące diody LED CREE.

Strumień [lm]

36 000 lm

44 000 lm

Moc

400W

500W

Ciężar

10,8 kg

12,6 kg

Wymiary DxSxW

420x500 mm

362x500 mm

Typ

HB-400W-4545A

HB-500W-4545A



SERIA: ANTILIA

PRZEZNACZENIE: 
do oświetlenia różnego typu pomieszczeń np. biur i 
sklepów, ciągów komunikacyjnych, magazynów.

OBUDOWA: 
profil aluminiowy w kolorze naturalnym, satynowany. 
Za dopłatą możliwy inny kolor z palety RAL. Dyfuzor 
opalowy, przezroczysty prążkowany lub pryzmatyczny, 
zapewniający wyższą efektywność.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 
diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej 
wydajności i trwałości znamionowej L70 50 000 godzin.

WYKONANIA: 
do wyboru:
P – zwieszane i S – nastropowe i naścienne.

ZASILANIE: 
przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i 
współczynniku mocy >0,95 gwarantuje stałe natężenie 
oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

Antilia to nowoczesne i wszechstronne oprawy 
oświetleniowe zbudowane w technologii LED, cechujące 
się wysoką wydajnością i estetyką. Serię Antilia 
zaprojektowało studio Triada Design.

Strumień [lm]

2310 lm

3730 lm

4150 lm

5250 lm

Moc

25W

42W

42W

59W

Ciężar

2,1 kg

3,15 kg

3,15 kg

4,3 kg

Wymiary DxSxW

1130x58x86 mm

1670x58x86 mm

1670x58x86 mm

2210x58x86 mm

Typ

A-69-113-4500K OPAL

A-69-167-4500K OPAL

A-69-167-4500K PRYZM

A-69-221-4500K OPAL



SERIA: AQUARIUS BASIC

PRZEZNACZENIE: 
do oświetlania garaży, warsztatów, przejść podziemnych 
i innych stanowisk, gdzie wymagany jest stopień ochrony 
obudowy IP65 i wytrzymałość mechaniczna IK10.

OBUDOWA: 
z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze szarym, 
klosz opalowy lub przezroczysty.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 
LED CREE XBD o stałej temperaturze barwowej, 
najwyższej wydajności i trwałości znamionowej L70  
50 000 godzin.

WYKONANIA: 
S – nastropowe/naścienne lub P – zwieszane.

ZASILANIE: 
przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności  
i współczynniku mocy >0,95 gwarantuje stałe natężenie 
oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

Aquarius BASIC to ekonomiczna seria wytrzymałych i 
wysokowydajnych opraw LED zapewniających intensywne 
oświetlenie nawet w trudnych warunkach.

Strumień [lm]

3 900lm

4 400lm

4 600lm

5 600lm

Moc

44W

43W

55W

54W

Ciężar

2,8kg

2,8kg

3,6kg

3,6kg

Wymiary DxSxW

1250x130x70mm

1250x130x70mm

1550x130x70mm

1550x130x70mm

Typ

AB-13-120-S-45W OPAL

AB-13-120-S-45W TRANSP

AB-13-160-S-55W OPAL

AB-13-160-S-55W TRANSP



SERIA: SMART LINE 1F

PRZEZNACZENIE: 
idealne rozwiązanie dla dużych marketów i obiektów 
handlowych.

OBUDOWA: 
Obudowa oprawy wykonana jest z anodowanego  
w kolorze srebrnym profila i połączona z kloszem  
mikropryzmatycznym

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 
Dostępna temperatura barwowa światła to 4000K  
lub inna na zamówienie.

WYKONANIA: 
Montaż oprawy - szynowy, zawiesie na linkach stalowych.

ZASILANIE: 
W standardzie zintegrowane źródło LED  
oraz wysoko-wydajny zasilacz jednofazowy.

SMART LINE 1F przeznaczona jest do łączenia w linie 
świetlne. Oprawa może współpracować z systemem  
sterowania DALI. Strumień [lm]

35 000 [lm]

Moc

320 W

Ciężar

21kg

Wymiary DxSxW

563 x 563mm x 180 mm

Typ

SMART LINE 1F



SERIA: HADES

PRZEZNACZENIE: 
Oprawa Hades jest przedstawicielem opraw  
przeznaczonych do pracy w warunkach narażenia na  
duże udary mechaniczne.

OBUDOWA: 
Korpus wykonany z blachy stalowej (opcjonalnie ze stali 
nierdzewnej) oraz mlecznego poliwęglanu jako klosz 
ochrony. W standardzie oprawa malowana na kolor 
czarny RAL 9005, możliwy wybór innego koloru z palety 
RAL. 

WYKONANIA: 
Do wyboru trzy różne długości 1200 mm, 1650 mm  
oraz 2150 mm.

Dostępna temperatura barwowa 4000K lub inne na 
specjalne zamówienie. W opcjach wyboru oprawa posiada 
możliwość sterowania jej za pomocą systemu DALI. Na 
specjalne zamówienie dostępna powłoka zabezpieczająca 
klosz oprawy przed trwałym zamalowaniem sprayem.

Strumień [lm]

5000 lm

6400 lm

9900 lm

Moc

91 lm/W

91 lm/W

90 lm/W

Ciężar

8,9 kg

12,2 kg

16 kg

Wymiary DxSxW

1167x127x127mm

1655x127x127mm

2143x130x70mm

Typ

HADE-1200

HADE-1650

HADE-2150



SERIA: VELA

PRZEZNACZENIE: 
do oświetlania nowoczesnych wnętrz, sal  
konferencyjnych, gabinetów, pomieszczeń biurowych 
i hotelowych oraz ciągów komunikacyjnych o wysokim 
standardzie. Miękkie światło o stabilnej, naturalnej  
barwie zapewnia komfortowe warunki pracy i dobre 
samopoczucie. Duża powierzchnia wylotu światła  
eliminuje efekt olśnienia.

OBUDOWA: 
odlew aluminiowy w kolorze naturalnym, anodowany.  
Za dopłatą możliwy inny kolor z palety RAL.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 
diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej 
wydajności i trwałości znamionowej L70 50 000 godzin.

WYKONANIA: 
P – zwieszane.

ZASILANIE: 
przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności  
i współczynniku mocy > 0,95 gwarantuje stałe natężenie 
oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.
Vela to elegancka seria nowoczesnych, ekologicznych  
i wydajnych opraw oświetleniowych zbudowanych  
w technologii LED, zaprojektowana przez studio  
Triada Design.

Strumień [lm]

3000lm/3300lm

6000lm/6600lm

6000lm/6600lm

10000lm/12000lm

Moc

65W

130W

130W

240W

Ciężar

9,0kg

9,1kg

12kg

12,5kg

Wymiary DxSxW

1650x310x60mm

1650x310x60mm

2210x310x60mm

2210x310x60mm

Typ

V-300-170-P-60W-3000K/4500K

V-300-170-P-120W-3000K/4500K

V-300-220-P-130W-3000K/4500K

V-300-220-P-240W-3000K/4500K



SERIA: LEO

PRZEZNACZENIE: 
do oświetlenia pomieszczeń biurowych i hotelowych o 
wysokim standardzie. Miękkie światło o stabilnej,  
naturalnej barwie zapewnia komfortowe warunki pracy  
i dobre samopoczucie.

OBUDOWA: 
płaski profil aluminiowy w kolorze białym, po  
zamontowaniu jego widoczna część ma zaledwie  
1,5mm grubości.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 
diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej 
wydajności i trwałości znamionowej L70 50 000 godzin. 
Panel świeci równomiernie całą powierzchnią, co  
eliminuje olśnienie.

WYKONANIA: 
R – dostropowe, montaż wpuszczany do płyt gipsowo-
kartonowych.

ZASILANIE: 
przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i 
współczynniku mocy > 0,95 gwarantuje stałe natężenie 
oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

Leo L-1212-R to największe kwadratowe panele świetlne 
z serii LEO — efektownie wykonanych, nowoczesnych, 
ekologicznych i wydajnych opraw oświetleniowych LED.

Strumień [lm]

6 350lm

6 350lm

7 000lm

7 000lm

Moc

85W

85W

85W

85W

Ciężar

17,5kg

18,2kg

17,5kg

18,2kg

Wymiary DxSxW

1197x1197x15mm

1197x1197x15mm

1197x1197x15mm

1197x1197x15mm

Typ

L-1212-G-85W-3000

L-1212-R-85W-3000

L-1212-G-85W-4500

L-1212-R-85W-4500



Źródła światła  
na specjalnie zamówienie

 Zapewniamy swoim klientom szeroką gamę rozwiązań 
oświetleniowych. Dostarczamy źródła światła do opraw typu 
Barisol, gwarantując niezwykle efektywne, a jednocześnie 
przyjazne dla oka oświetlenie architektoniczne do elegan-
ckich wnętrz. 

Diody Led dostarczane przez nas do tego typu zamówień 
mogą emitować światło o barwie i natężeniu, które usatys-
fakcjonuje najbardziej wymagających klientów.



 Jak na co dzień wykorzystywać funkcję jakie daje nam automatyka 
oświetlenia? Rozwiązaniem szczególnie godnym uwagi jest sterowanie 
światłem w zależności od pory dnia i nasłonecznienia budynku, czyli 
możliwość ustawienia odpowiedniego oświetlenia, które na dodatek samo 
będzie się zmieniać według ustalonych wcześniej parametrów. Przynosi 
to przede wszystkim korzyści ekonomiczne (oszczędność energii), ale też 
zdrowie. Parametr mający istotne znaczenie to również tryb pracy  
budynku (np. nocny lub tryb „goście”) i harmonogram czasowy. Czujniki 
ruchu pozwalają na rozpoznanie czyjejś obecności w budynku i konieczności 
włączenia oświetlenia oraz jego automatycznego wyłączenia, gdy w domu 
nikogo nie ma.Ważnym aspektem jest tutaj również powiązanie systemu 
oświetlenia z roletami, żaluzjami, markizami, co pozwala maksymalnie 
wykorzystać światło dzienne.
Kolejne znaczące narzędzie Vision BMS to funkcja bezpieczeństwa.  
Symulacja obecności domowników dla odstraszenia potencjalnych  
intruzów, sterowanie oświetleniem pulsacyjnym, automatyczne  
uruchomienie oświetlenia po wykryciu intruza zarówno wewnątrz jak  
i na zewnątrz budynku, dają poczucie bezpieczeństwa i kontroli.
Sekwencyjne uruchamianie świateł oraz obsługa zaprogramowanych scen 
świetlnych pozwalają na stworzenie odpowiedniej atmosfery w pomieszcze-
nie. Są też praktyczne np. dzięki funkcji śledzenia ruchu, światło automaty-
cznie reaguje na nasze zachowanie. Vision BMS to nie tylko sterowanie 
oświetleniem, ale także ogrzewaniem, wentylacją, bramami, żaluzjami, 
zraszaczami i.... 

Sprawdź: www.visionbms.pl

System Vision BMS to system inteligentnego sterowania 
instalacjami w budynkach, w tym oświetleniem.  
Pozwala na automatykę oświetlenia zarówno żarowego 
, świetlówek oraz LED. Każdy rodzaj oświetlenia 
może być włączany i wyłączany za pomocą systemu. 
Możemy także sterować funkcją przyciemniania.  
Nie jesteśmy ograniczeni tradycyjnymi 
włącznikami, możemy sterować inteligentną 
instalacją przez panel dotykowy, przeglądarkę 
www, urządzenia mobilne czy pilotem.



 Zajmujemy się projektowanie oświetlenia 
zewnętrznego, wewnętrznego oraz specjalisty-
cznego. Projekty wykonujemy w zależności od 
potrzeby w programach Dialux 4.12  
lub Dialux Evo. Na życzenie przedstawiamy  
projekty w formie estetycznie przygotowanej  
dokumentacji zawierającej opis projektowanego 
budynku, jego położenie, historię, założenia  
projektowe, opis opraw oświetleniowych itd. 
Wykonujemy także badania i pomiary natężenia 
oświetlenia. Sporządzamy również audyty 
oświetleniowe i inwentaryzacyjne oświetlenia.
Pracujemy na terenie całej Polski.

Projektowanie DIALUX






