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Energeticky úsporné svítidlo s LED technologií:
Zdrojem světla jsou moderní diody LED SMD typ 
2835 známého světového výrobce Epistar. Vnitřní 
lehké hliníkové těleso zajišťuje pevnost konstrukce, 
ale zároveň je radiátorem, který umožňuje příslušné 
chlazení LED modulu. Diody typu SMD 2835 jsou 
speciálně zvoleny s ohledem na vlastnosti výrobku. Díky 
své konstrukci mají pod diodou kovový nosič, který také 
optimálně zajišťuje chlazení jednotlivých diod 
a odvádění tepla do radiátoru. Díky této účinné soustavě 
odvádění tepla může být ovládání LED diod a svícení 
svítidla mimořádně efektivní, stabilní a tudíž energeticky úsporné. Množství světla vyzařovaného mimo svítidlo činí 100 lm/W. 
V praxi to znamená téměř 2 násobně menší spotřebu energie ve srovnání se zářivkovými svítidly s indukčním předřadníkem VVG 
třídy B2.
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Nejmodernější LED svítidlo
prachotěsné svítidlo, které splňuje nejvyšší světové standardy a očekávání uživatelů. Kvalitu stvrzujeme pětiletou zárukou na celé 
svítidlo.

LED SMD 

svítidlo, které bylo vyvinuto a připraveno týmem pracovníků naší společnosti. Konstrukce, výběr materiálů a funkčnost splňují 
nejvyšší světové standardy a očekávání uživatelů. Toto svítidlo je od samého počátku konstruováno tak, aby využívalo výhod LED 
technologie, bez kompromisů a bez zastaralých řešení, které například užívají současná prachotěsná svítidla. Toto je vyšší stupeň 
evoluce a nebojíme se toho slova, je to revoluce.
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DUST PROFI LED 6 XWP170 8592660111278 30W 3000 180 bílá / 840 4200K 600 109 86 1,8

DUST PROFI LED 120 GXWP171 8592660111285 55W 5500 350 bílá / 840 4200K 1200 109 86 3

DUST PROFI LED 150 GXWP172 8592660111292 70W 7000 450 bílá / 840 4200K 1500 109 86 4,2
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Použití:
• výrobní závody 
• potravinářské a zpracovatelské podniky 
• místnosti zdravotnických zařízení 
• kanceláře • vzdělávací místnosti 
• montážní provozy • dílny • sklepy 
• komunikační tahy • chodby 
• parkoviště pro automobily • garáže 
• prodejní haly a tržiště 
• prodejny a jejich zázemí 
apod.

Monolitická, promyšlená konstrukce:
Svítidlo je zhotoveno v monolitickém polykarbonátovém plášti bez švů, štěrbin a skládaných součástí po celé jeho délce.  Znamená 
to omezení na minimum počtu míst, kterými může dovnitř svítidla proniknout vlhkost, pára, voda nebo prach, pyl. Boční lišty 
umožňující elektrické připojení mají příslušné vnitřní profily, ve kterých je umístěno těsnění. Šroubky sloužící k upevnění bočních 
lišt se šroubují do kovových závitových objímek. Zaručuje to přesnost montáže, zajištění těsnosti a zajišťuje trvanlivost a odolnost 
vůči opotřebení plastu v místě šroubování šroubku. Pevnost celé konstrukci dodává vnitřní lehký hliníkový profil, který je zároveň 
radiátorem.

Napájení, průchozí kabeláž a elektrické připojení:
Svorky pro připojování napájecích vodičů jsou umístěny na vnitřní 
výsuvné desce. Umožňuje to snadný přístup k připojovacímu 
konektoru a rychlou montáž. Tento konektor je vybaven pružinovými 
samoupínacími svorkami s možností mnohonásobného 
připojování vodičů. Konektory mají po dvou elektrických vedeních pro 
fázové, neutrální a ochranné vodiče. Významně to 
usnadňuje připojení k napájení a také návrat kabeláže v případě 
spojování svítidel do smyčky. Svítidla mají navíc vnitřní průchozí 
kabeláž s ukončením na druhém konci svítidla pružinovou samoupínací 
svorkou, což umožňuje přímé vzájemné připojování 
svítidel. Přívod vodičů nebo jejich vývod se provádí s využitím kabelové 
ucpávky umístěné v boční liště. Další výhodou je to, že 
jedna ze stran svítidla má svorku vybavenou čtyřmi vývody: fázovým, 
neutrálním, ochranným a volným. Tato volná svorka umožňuje snadné 
přizpůsobení svítidla za účelem využití ke spolupráci s vnějšími čidly 
ovládajícími osvětlení (např. čidly pohybu, čidly soumraku apod.) bez 
nutnosti provádění změn a úprav vyžadujících použití dodatečných 
komponentů. Toto řešení navíc umožňuje prostřednictvím svítidla 
s čidlem jednoduché ovládání jiných svítidel bez připojených čidel.
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Montáž:  
Svítidlo lze montovat s využitím kovových držáků, které 
jsou součástí sady. Po připevnění držáků k podkladu se 
do nich svítidlo zaklapne. Tyto držáky lze také svěsit na 
lankách, která jsou dodatečným příslušenstvím svítidla. 
Takové řešení umožňuje pro montéra mimořádně rychlý 
a snadný způsob připevnění k podkladu. 

Životnost, použití a záruka:
Díky mnohým použitým řešením a materiálům je svítidlo mimořádně odolné a vyznačuje se přímo skvělými funkčními 
vlastnostmi. Životnost svítidla (podle směrnice ErP) činí 50 tis. hodin při redukované ztrátě světelného toku během celého života 
výrobku. Svítidlo se také vyznačuje okamžitým neblikavým zážehem, okamžitým dosažením plného svícení a mimořádnou 
odolností vůči častým cyklům zapnout / vypnout činící 100 000 zapnutí – může spolupracovat s čidly pohybu bez urychleného 
opotřebení výrobku. Vnitřní napájecí zdroj LED CCD plně stabilizuje pracovní parametry LED modulu. Teplota chromatičnosti Tc/ 
CCT používaných LED diod LED byla zvolena s ohledem na nejoblíbenější barvu velmi hojně používanou v trubicových zářivkách 
– 4200K. Vysoký index podání barev Ra/CRI - přes 80, navíc umožňuje širokou škálu využití, také všude tam, kde je vyžadována 
vysoká ergonomie vidění a určité vlastnosti, zejména při průmyslové, výrobní a řemeslné činnosti, v kancelářích, obchodech, 
na veřejně prospěšných místech, ve vzdělávacích místnostech, místnostech zdravotnických zařízení a k širokému venkovnímu 
použití.

Na svítidla je poskytována 5 letá záruka

Technické parametry
• Napájecí napětí: 220-240V~ • Frekvence: 50/60Hz • Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: třída I. (s ochrannou 
svorkou) • Napájecí zdroj: integrovaný, stabilizovaný, odolný proti zkratu LED CCD • Třída energetické účinnosti LED modulu: 
EEI=A++ • Účinnost svítidla: 100lm/W • Stupeň ochrany před vniknutím cizích těles a vody: IP66 (prachotěsnost, vodotěsnost) 
• Stupeň ochrany před mechanickým poškozením: IK08 (5J) • Rozsah pracovní teploty Ta: -25÷55°C • K použití v interiéru a 
exteriéru • Možnost montáže na nehořlavém a normálně hořlavém podkladu • Splňuje hygienické požadavky • Účiník PF ≥ 0,90
Shoda se směrnicemi a specifikacemi EU: RoHS, CE, EEI, WEEE, EkoDesign
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