
Optyka DNW: kod 001 Optyka DWC: kod 010Optyka A-T: kod 000

Wymiary:      660x300x160mm (ELUM 1); 970x400x91 mm (ELUM 2)

Waga:     7 - 16kg

Żywotność:      55.000 – 60.000 godzin (przy 50 °C)

Temperatura operacyjna:      -40° +55 °C 

Zasilanie:      120 - 277 Vac 50 ÷ 60 Hz
 
Moc elektryczna:      15 - 190 W

Cos:     φ > 98

Efektywność:      92 ÷ 112 lm/W

Temperatura światła:      3800 – 4500 K 
                                                                     (6000 K or 3800 K na życzenie)

Współczynik oddawania barw:    (CRI): ≥ 75 
 
Klasa ochrony:    I,II

Ochrona szczelności:     IP66

Certy�katy:     IEC 60529:2001, EN 60598-1: 2008, cI.9.2.2 i 9.2.7;  
                                                          IEC 60598-2-3 (Trzecia Edycja): 2002 + A1: 2011 
                                                         w połączeniu z IEC 60598-1 (Siódma Edycja) 2008;
                                                          IEC 60598-2-6:1994 + A1: 1996 używane w powiązaniu 
                                                          z wymaganiami normy IEC 60598-1: 2008; 
                                                         EC 62031: 2008 (wydanie 1)

Montowanie:    słup Ф60 mm (możliwe zastosowanie 
adaptera do innych wymiarów)                       

Przechylenie:
     

0-90°, ± 5°      

Gwarancja:
     

10 lat na mechaniczne i 5 lat na elektryczne części

Kontrola bezprzewodowa:
     
opcjonalnie

Wysokość instalacji:
     

5 do 16 metrów

Kod Numer LED  Moc [W] Strumień świetlny do [lm]

32.040.000 32 40 4.407 
32.040.001

 

32

 

40 4.334 
32.040.010 32 40 4.179 
32.040.100 32 40 4.489 

        

32.080.000 32 80 7.100 
32.080.001

 

32

 

80 6.535 
32.080.010 32 80 7.350 
32.080.100 32 80 7.380 

        

48.080.000 48 80 7.405 
48.080.001

 

48

 

80 7.760 
48.080.010 48 80 7.860 
48.080.100 48 80 8.032 

        

48.120.000 48 120 10.788 
48.120.001

 

48

 

120 10.909 
48.120.010 48 120 10.980 
48.120.100 48 120 10.975 

        

80.095.000 80 95 9.918 
80.095.001 80 95 9.965 
80.095.010 80 95 9.650 
80.095.100 80 95 9.970 

        

80.140.000 80 140 13.783 
80.140.001 80 140 13.710 
80.140.010 80 140 13.680 
80.140.100 80 140 13.760 

        

96.190.000 96 190 17.769 
96.190.001 96 190 17.568 
96.190.010 96 190 17.851 
96.190.100

 

96

 

190 17.440 

Użycie: Oświetlenie uliczne
Parkingi
Prywatne posesje

                                      
                                      

Moc: 15 - 190 W
Strumień świetlny: od 1.500 do 17.851 lm  

Ochrona przeciwprzepięciowa: 4 - 10 KV
Wydajność: 91 ÷ 115 lm/W

Regulacja:e Opcjonalnie RF lub PLC,

Klasa izolacji: I, II
IP:                                             66

Gwarancja: 10 lat na mechaniczne

Certy�katy:  CE, ENEC

 Wcześniejsze programowanie, 
AmpDim, 1-10V

5 lat na elektroniczne części

ELUM

        

08.015.000 8 15 1650 
08.015.001 8 15 1650 
08.015.010 8 15 1650 
08.015.100 8 15 1650 

        

12.030.000 12 30 3300
12.030.001 12 30 3300
12.030.010 12 30 3300
12.030.100 12 30 3300

        

24.060.000 24 60 6600  
24.060.001 24 60 6600
24.060.010 24 60 6600
24.060.100

 

24

 

60 6600

Bądź ekologiczny, bądź lepszy!
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Lumenia d.o.o
kandrše 7 - Vače
info@lumenia.com
www.lumenia.com

Dystrybutor w Polsce
LŁ Sp. z o.o. sp.k.
www.langelukaszuk.pl
Tel. 71/3980863



ELUM | Informacje techniczne

Aerodynamiczny design
Samoczyszczący pro�l

Pozioma dolna powierzchnia
przeciwko zniekształceniu świetlnemu

Łatwo regulowany kąt 0-900

Bezpieczne umocowanie 
do słupa przy pomocy 
czterech śrub

Wysokociśnieniowy adlew 
aluminium

Duża powierzchnia do transferu 
cieplnego

Porowata  powierzchnia

Zintegrowana piankowa uszczelka

Zawór przeciwko kondensacji pary 
wodnej na szkłe i soczewkach
Nierdzewne śruby

Szkło antyodblaskowe

Plastik ASA, 
odporny na UV

Powierzchnia 
przeciwko 
błyszczeniu

Oddzielne części 
LED i zasilanie

Łatwa konserwacja Skala regulacji kąta nachylenia

Opis Oprawy ledowe ELUM 2 to produkty wysokiej technologii, które mogą być używane do oświetlenia wszelkiego rodzaju ulic, innych powierzchni publicznych i 
prywatnych powierzchni zewnętrznych. Nowoczesny, ultracienki i aerodynamiczny design świetnie scala się z miejskim krajobrazem. Oprawy wykonane
są z nowoczesnych materiałów najwyższej jakości, które są testowane w przemyśle medycznym i motoryzacyjnym. System modułowy zezwala na szybką i
wydajną aktualizację urządzeń przy pomocy odpowiednich elementów jak również na ekologiczną degradację po upływie żywotności urządzenia.
Górna część oprawy i przegub wykonane są z lekkiego stopu aluminium świetnej jakości. Części te chronione są cienką warstwą powłoki, który zapewnia
ochronę przed utlenianiem nawet przy najgorszych warunkach pogodowych i klimatycznych. Dolna pokrywa wykonana jest z tworzywa ASA, który znany 
jest ze swojej trwałości w warunkach nagłych i znacznych zmian temperatury. Oprawa jest zaprojektowana w ten sposób, by zapewniać odpowiednią cyrkulację 
powietrza, a co za tym idzie niebywały transfer ciepła, który jest niezwykle istotny, gdyż wpływa on na żywotność urządzenia. Powierzchnia jest wystarczająco  
duża, a chłodzące użebrowanie górnej części umożliwia chłodzenie i transfer ciepła nawet przy temperaturach powyżej 500C. 
Przy pomocy technologii FIPFG, która gwarantuje uszczelnienie miejsca uzyskaliśmy wysoki stopień szczelności IP66.

LED Diody led i drukowany obwód składają się na moduł LED, który połączony jest z aluminiową obudową przy pomocy termo-przewodzącej taśmy. 
Moduł LED ma od 32 do 96 diod. Bazowy element obwodu wykonany jest z materiału FR4, który jest przetworzony przy pomocy nowoczesnych 
technologii, aby umożliwić bezpośredni transfer ciepła do części chłodzącej poprzez połączenia termalne. Elementy dobierane są bardzo skrupulatnie 
i ze względu na to używamy tylko komponentów pochodzących od znanych Producentów takich jak Cree lub Philips. Ich wydajność może osiągnąć 
150lm/W. Standardowa temperatura światła wynosi 4100K. W przypadku innych wymagań, dostępne są oprawy z inną skalą temperatur. 
Oddawanie barw osiąga wartość 75.

Optyka

 

Jesteśmy świadomi, że bezpieczna i dobra jakościowo dystrybucja światła wymaga odpowiednich soczewek, dlatego przywiązujemy duża wagę do tego elementu.
Utylizujemy dużą ilość soczewek w nadziei na uzyskanie optymalnego poziomu dystrybucji światła w każdym z przypadków. Soczewki wykonane sa z PMMA czyli
materiału, który jest odporny na promienie UV i który nie zmienia swej barwy na żółtą przez cały okres użytkowania. Specjalne szkło neutralizuje efekt 
błyszczenia i chroni soczewki przed szkodliwym wpływem środowiska takim jak spaliny, burze piaskowe na pustyni, kwaśny deszcz czy nawet wandalizm.
Wewnętrzna część oprawy pokryta jest kolorowymi cieniami co gwarantuje regenerację światła odbijającego się od szkła. Zawór kondensacyjny zapewnia 
cyrkulację powietrza konieczną do uniknięcia oślepiającego efektu bez ingerowania w ochronę szczelności IP.

Elektronika

 

Urządzenia zasilające są bardzo ważne w przypadku prawidłowego funkcjonowania oświetlenia. W przeszłości był to główny element, który
determinował żywotność oprawy. Teraz zintegrowaliśmy to z częścią, która jest całkowicie odseparowana od modułu LED, co redukuje temperaturę o 
więcej niż 30% i zwiększa wydajność, niezawodność oraz jakość funkcjonowania. Wcześniej najbardziej istotny element  osiąga teraz żywotność 
do 80,000 godzin. Poprzez dopasowanie nowoczesnego sterownika ustanowiliśmy nowy standard w dziedzinie oświetlenia ulicznego. 
Dzięki programowalnemu sterownikowi osiągnęliśmy unikalny poziom adaptacji i dodatkowych funkcji, ale nie kosztem wydajności.
Podczas tworzenia opraw uwzględniliśmy przyszły rozwój chipów LED. W przypadku wymiany modułu LED na nowszy i bardziej wydajny, musimy tylko 
dostosować zaprogramowane funkcje dla wyjścia sterownika, aby ponownie osiągnąć optymalną wydajność.

Zaawansowana 
elektronika

 
Oprawy ELUM dodatkowo oszczędzają energię i przy pomocy inteligentnej regulacji redukują emisję CO2. Oprawy mogą być regulowane poprzez system 
sterowania oświetleniem DALI przez wejście analogowe 1-10V, wcześniej zaprogramowaną regulację, jak również poprzez AmpDim 
(amplitudę ściemniania), która jest nadal najczęściej używaną funkcją istniejących linii produkcyjnych.

Instalacja
 

Przegub umożliwia bezpośrednia instalacje z boku lub na górze słupa (900) z możliwą regulacja kata świecenia 0-90 z różnica +/- 50 (dla 
słupów lub wsporników ze średnicą zewnętrzną 60mm). System ochronny znajdujący się wewnątrz przegubu uniemożliwia przechylanie 
podczas regulacji jak również chroni przed możliwym uszkodzeniem podczas demontażu i instalacji oprawy. Szczególnie uważnie 
przeprowadzany jest montaż lampy na słupie. Ze względu na wysokie międzynarodowe standardy i sugestie używa się czterech śrub.

Brak
zniekształcenia
świetlnego

 
Oprawa jest zaprojektowana w ten sposób, że nie powoduje ona zniekształcenia świetlnego. Co więcej, poprawna instalacja zapewniająca pozycję 
horyzontalną płyty ledowej wobec podstawy oprawy  zapobiega oślepianiu.

Utrzymanie i 
dodatkowe 
części  

Wysoka jakość wykonania oprawy wskazuje, że naszym celem nie jest tylko poprawność działania. Dzięki systemowi modułowemu i systemowi
łączącemu bez śrub dodanie nowego modułu LED lub nośnika jest łatwe i szybkie. Moduł LED i płyta elektroniczna mogą być łatwo i natychmiastowo 
wymienione na nowe i uaktualnione. Wymiana pozostałych, pojedynczych elementów oprawy jest również możliwa.

Trwałość

 

Dbamy o świat, który nas otacza i z tego powodu używamy trwałych materiałów, które cechuje długa żywotność. W ten sposób oszczędzamy mnóstwo
energii i redukujemy emisję CO2, do której dochodzi za każdym razem gdy produkujemy lub wymieniamy oprawę. Pośród materiałów jakich używamy 
nie występuje także rtęć czy inny metal ciężki. Części składowe są wykonane zgodnie z Dyrektywą  2002/95/EC, RoHS ( Dyrektywa na temat zakazu użycia 
niebezpiecznych substancji w wyposażeniu elektrycznym). Jesteśmy ekologiczni i dbamy o naszą przyszłość już dziś!

Eliminacja zakłóceń 
światła oraz 
rozproszenia w 
kierunku nieba.

Prosta separacja 
podzespołów dla  
łatwiejszej utylizacji 
pod koniec życia produktu.

Brak konieczności 
konserwacji

Oszczędność energii 
o około 50% w 
porównaniu do 
lamp sodowych


