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najnowsza technologia HB LED [High Brightness]HB LED [High Brightness]najnowsza technologia HB LED [High Brightness]

OPRAWY ULICZNE
Oprawy uliczne odpowiednio rozmieszczone gwarantują lepszą widoczność podczas 
prowadzenia pojazdów. Z powodzeniem lampy uliczne są wykorzystywane także przy 
oświetlaniu chodników, osiedli czy parkingów.

OPRAWY PRZEMYSŁOWE
Odpowiednie oświetlenie dla przemysłu wymaga zastosowania właściwych 
materiałów, które zapewnią wysoki poziom odporności na działanie szkodliwych 
czynników środowiskowych i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne. Nasze 
oprawy spełniają wszystkie te wymagania.

OPRAWY SPECJALISTYCZNE
Oprawy specjalistyczne zostały przygotowane z myślą o służbach ratunkowych oraz 
pojazdach specjalnych tj. serwisy mobilne, pogotowia techniczne, laboratoria 
techniczno-pomiarowe, służby drogowe i inne.

ŚWIETLÓWKI, ŻARÓWKI LED
W ofercie posiadamy świetlówki oraz żarówki LED. Są one doskonałym zamiennikiem 
tradycyjnych żarówek. Konstrukcja oraz zastosowana technologia produkcji zapewnia 
najwyższą jakość wykonania co bezpośrednio przekłada się na żywotność produktu.

PRODUKT

POLSKIPOLSKIPOLSKI

GWARANCJA

DO 10 LATDO 10 LATDO 10 LAT



Oprawy uliczne (ulice, parki, parkingi, itp.)

1M STREET 30 2M STREET 60 3M STREET 90 1M STREET_B M

Oprawy przemysłowe (hale produkcyjne, parkingi, hotele, itp.)

1M FACTORY 30 2M FACTORY 60 3M FACTORY 90 4M FACTORY 120

Oprawy specjalistyczne (straż pożarna, służba graniczna, stacje benzynowe, itp.)

2M RESCUE 90W/24V 4M RESCUE 180W/24V 6M RESCUE 270W/24V 2M PETROL 120 TR

TECHNOLOGIATECHNOLOGIATECHNOLOGIA
HBLED [High Brightness LED] HBLED [High Brightness LED]  - Diody o wysokiej jasności świecenia; za takie uważa się te, których jasność przekracza 0,2 cd; znajdują one  - Diody o wysokiej jasności świecenia; za takie uważa się te, których jasność przekracza 0,2 cd; znajdują one HBLED [High Brightness LED]  - Diody o wysokiej jasności świecenia; za takie uważa się te, których jasność przekracza 0,2 cd; znajdują one 
zastosowanie w miejscach, gdzie zwykle używa się tradycyjnych źródeł światła -  w sygnalizacji ulicznej, w oświetleniu pojazdów, w latarkach, itp.

WYTRZYMAŁOŚĆWYTRZYMAŁOŚĆWYTRZYMAŁOŚĆ
Lampy z diodami HB LED są bardzo wytrzymałe mechanicznie na uderzenia, wstrząsy, wibracje oraz oddziaływanie otoczenia - wysokie i niskie 
temperatury. Dzięki temu mogą być stosowane tam, gdzie do tej pory instalacja oświetlenia była niemożliwa lub znacznie utrudniona. Oprawy 
oświetleniowe z diodami HB LED nie wymagają specjalnych zabezpieczeń, gdyż mają nieporównywalnie większą wytrzymałość mechaniczną niż 
stosowane dotąd źródła światła. W porównaniu z nimi mogą wydawać się wręcz niezniszczalne. Diody HB LED nie zawierają żarników i elementów 
szklanych. 
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