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Indispensabil pentru zonele cu umiditate și praf. Destinat în 
special zonelor cu activități tehnice sau de depozitare.
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Performanțe

Surse de lumină Conformitate cu Directivele Europene

•  Directiva de Joasă Tensiune.

•  Directiva de Compatibilitate Electromagnetică.

•  Directiva RoHs, Directiva DEEE.

Caracteristici tehnice

•  Tensiune de alimentare:230V/50Hz.

•  Putere: de la 5.1W, pâna la  63W.

•  Flux luminos: 1050lm, 10100lm.

•  Grad de protecţie: IP 65.

•  Rezistenţa la impact mecanic: IK08 ( IK08 armătura PC, 

    IK 09 dispersor PC)

•  Test cu fir incandescent: 850°C corp PC, dispersor PC,

   650°C dispersor PMMA.

•  Domeniul de temperaturi ambientale: -20°C ÷ +40°C;                                                                                                                         

   +5°C - +35°C pentru variantele cu kit de iluminat de 

   siguranţă.

•  Umiditate relativă: 80% la o temperatură de +20°C.

•  Armătura  realizată   din   policarbonat, stabil la  radiaţii UV, 

   rezistent la impact, praf şi umezeală. 

•  Dispersor din policarbonat (PMMA -la cerere) opal, pentru 

   o distribuție optimă a luminii. 

•  Șină aparataj, din tablă de oţel vopsită alb. 

•  Închizătoare din poliamidă pentru dispersor, ce rămân fixate 

   pe corp la deschiderea corpului de iluminat. La cerere 

   produsul se poate echipa cu  închizătoare de  inox.

•  Posibilitate  de blocare cu şuruburi a clemelor, împotriva 

   deschiderilor neautorizate.

•  Garnitură de etanşare din spumă poliuretanică. 

•  Clemă pentru șină din poliamidă cu fibră de sticlă. 

•  Posibilitate echipare la cerere, cu kit de conectare 

    rapida  2 conectori (tată - mamă).

•  Sistem de montare aparent cu șuruburi si bride sau 

  suspendat cu agăţătoare de inox incluse.

•  Aparataj (driver electronic) inclus în produs și executat 

    în conformitate cu normativele specifice. 

•  Culoare: gri. 

•  LED-uri de medie putere, temperatura de culoare alb

   -neutru 4000K CRI≥80, sau 5000K CRI≥70, durata de 

   viaţă L80B10 de aproximativ 50.000 ore la Ta=25ºC. 

•  La cerere produsul poate fi echipat cu LED-uri cu 

   temperatură de culoare alb-rece lumina zilei 6500K, 

   CRI≥70 sau alb-cald 3000K, CRI≥90. 

•  Sistemul cu LED-uri inclus în produs înlocuieşte/este 

   echivalent cu lămpile fluorescente T8 18W Ø26mm, 

   T5 14W Ø16mm. 

Informații generale FIPAD-06 GEN. 2

h

l
L
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FIPAD-06-1x 

FIPAD-06-1x 

FIPAD-06-2x 

FIPAD-06-2x 

FIPAD-06-2x 

FIPAD-06-2x 

FIPAD-06-2x 

FIPAD-06-1x 

662x95x111

1572x95x111

1272x145x111

1572x145x111

1272x95x111

662x145x111

1572x145x111

1572x145x111

Denumire Produs Putere [W] Flux Luminos Net 
[Lm]

Variantă
[L x l x h]

Eficacitate Luminoasă 
Netă [Lm/W]

5.1 1050 206

163

163

152

173

166

160

1614500

4323

2600

1950

6330

8716

10100

28

28.5

52.5

16

12

36.6

63

Aplicabilitate FIPAD-06 GEN.2

 Un produs echilibrat din punct de vedere tehnic și comercial, 
cu utilizare în zonele industriale și nu numai.

FIPAD ECO-LED
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Conformitate cu Directivele Europene

 • Directiva de Joasă Tensiune.

 • Directiva de Compatibilitate Electromagnetică.

 • Directiva RoHs, Directiva DEEE.

Performanțe

Surse de lumină

Caracteristici tehnice

•  Tensiune de alimentare: 230V/50Hz.

•  Putere: 33.6W ,51.7W.

•  Flux luminous: 4000lm,6000lm.

•  Grad de protectie: IP 65.

•  Rezistenţă la impact mecanic: IK08 (IK08 armatura  PC, 

   IK 09 dispersor PC).

• Test cu fir incandescent: 850°C corp PC, dispersor PC,

   650°C dispersor PMMA.

•  Domeniul de temperaturi ambientale: -25°C ÷ +35°C. 

•  Umiditate relativă: 80% la o temperatură de +20°C.

• Armătura realizată din policarbonat, culoare gri deschis, 

  stabil la radiaţii UV, rezistent la impact, praf şi umezeală. 

• Dispersor din policarbonat (PMMA -la cerere) opal, pentru

  o distribuție optimă a luminii. 

• Șină aparataj ,din tablă de oţel vopsită alb. 

• Închizătoare din poliamidă pentru dispersor, ce rămân

  fixe pe corp la deschiderea corpului de iluminat.                                        

• La cerere produsul se poate echipa cu  închizatoare de  

  inox.

• Posibilitate de blocare cu şuruburi a clemelor,impotriva 

  deschiderilor neautorizate.

• Garnitură de etanşare din spumă poliuretanică. 

• Clemă pentru șină din poliamidă cu fibră de sticlă. 

• Posibilitate echipare la cerere, cu kit de conectare 

  rapida 2 conectori (tată - mamă).

• Sistem de montare aparent cu șuruburi si bride sau 

  suspendat cu agăţătoare de inox incluse.

• Aparataj(driver electronic) inclus în produs și executat 

  în conformitate cu normativele specifice. 

• Culoare: gri. 

• LED-uri de medie putere, temperatura de culoare  alb-

  neutru 4000K,  durata de viaţă L70B50 de aproximativ 

  50.000 ore la Ta=25ºC, CRI: ≥80. 

• Sistemul cu LED-uri inclus în produs înlocuieşte/este 

  echivalent cu lămpile fluorescente T8 Ø26mm, T5 

  Ø16mm. 

Informații generale FIPAD ECO-LED

h

l L
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FIPAD-06 ECO-LED 

FIPAD-06 ECO-LED 

1200x95x111

1500x95x111

Denumire Produs Putere [W] Flux Luminos Net 
[Lm]

Eficacitate Luminoasă 
Netă [Lm/W]

33.6

51.7

4000 119

1166000 

Aplicabilitate FIPAD ECO LED

Un produs robust cu grad de protecţie ridicat, recomandat 
cu  predilecţie reducerii consumului energetic în aplicaţiile 

industriale.

PREMIUM LED 

Variantă
[L x l x h]
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Performanțe

Surse de lumină

Caracteristici tehnice

• Tensiune de alimentare:230V/50Hz.

• Putere: de la 93.4W pana la 143.7W.

• Flux luminos de la 9700 lm  pana la 17624 lm.

• Grad de protecţie: IP 65.

• Rezistenţa la impact mecanic: IK08.

• Domeniu de temperaturi ambientale: -40°C ÷ +45°C 

  si +0°C ÷ +40°C la variantele cu kit de iluminat de 

  siguranţă. 

• Umiditate relativă: 80% la o temperatură de +20°C.

• Carcasa proiectorului este realizată din tablă de oţel, 

   în construcţie sudată, vopsită cu pulbere epoxipolies-

   terică. 

• Dispersor transparent din sticlă securizată termic sau 

  la cerere din plicarbonat.

• Compartiment optic (reflector din tablă oglindată, mo-

  dule cu LED-uri), ramă din tablă de oţel care susţine 

  dispersorul. 

• Produsul are un sistem de management termic, format 

  dintr-un radiator pasiv din aluminiu, pentru a asigura 

  durata lungă de viaţă. 

  Posibilitate echipare cu driver cu reglaj de flux–dimmare 

  analogică 0-10V.

•  Conector cu grad de protecţie IP68. 

•  Sistem de montare aparent cu șuruburi sau suspendat 

   pe lanţ sau tije. 

•  La cerere  produsul se poate echipa cu kit de iluminat 

   de siguranţă. 

•  La cerere produsul poate fi echipat cu: grătar de pro-

   tecţie, mască laterală pentru radiator 

•  Aparataj (driver electronic) inclus în produs şi executat 

   în conformitate cu normativele specifice. 

•  Culoare: gri. 

• LED-uri  de putere  alb-rece 5700K  CRI≥70, alb-neutru 

  4000K CRI ≥80, cu o lunga durată de  viaţă L70B50,

  peste 50.000ore la Ta=25°C.

• Este echivalent cu lămpile cu descarcare în vapori de 

      sodiu-HST,HSE  150W;250W;halogenuri metalice-HIE         

      150W,250W; HIT 150W,250W cu vapori de mercur HME 

      250W,400W.

Conformitate cu Directivele Europene

•  Directiva de Joasă Tensiune.

•  Directiva de Compatibilitate Electromagnetică.

•  Directiva RoHs, Directiva DEEE.

Informații generale PREMIUM LED

500 300

15
2

300 320
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PREMIUM LED    
gen3 20LED

PREMIUM LED 
gen3 24LED

PREMIUM LED  
gen3 32LED

PREMIUM LED
gen3 20LED

PREMIUM LED 
gen3 24LED

PREMIUM LED  
gen3 32LED

20LED/350  5700K

24LED/350 5700K

32 LED/350 5700K

20 LED/350 4000K

24LED/350 4000K

32 LED/350 4000K

Denumire Produs Variantă Produs Putere [W]
Flux Luminos Net 

[Lm]
Eficacitate Luminoasă 

Netă [Lm/W]

93.4

93.4

110.9

110.9

11200 120

104

105

123

106

12213843

11682

17624

15265

9700

143.7

138.9

Aplicabilitate PREMIUM

Un produs versatil și robust. Aplicabil pentru spaţii industriale 
cu cerinţe  complexe.

POWER FLEX
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Surse de lumină

Conformitate cu Directivele Europene

•  Directiva de Joasă Tensiune.

•  Directiva de Compatibilitate Electromagnetică.

•  Directiva RoHs, Directiva DEEE.

Caracteristici tehnice

Performanțe

•  Tensiune de alimentare:230V/50 Hz.

•  Putere: de la 58 W pana la 244 W.

•  Flux luminos de la 9000 lm pâna la 34835 lm.

•  Grad de protecţie: IP 66.

•  Rezistenţă la impact mecanic: IK08.

•  Domeniu de temperaturi ambientale:  -40°C ÷ +50°C.

•  Umiditate relativă:80% la o temperatura de +20°C.

•  Proiectorul are o construcţie simplă, robustă, fiind uşor 

   de montat şi întreţinut. 

•  Corp din profil de aluminiu .

•  Rama metalică este realizată din tablă de oţel, în 

   construcţie sudată, vopsită cu pulbere epoxipoli-

   esterică și braţ de fixare indexabil din 10 în 10°. 

•  Sistem optic realizat din module LED etanșe, cu optică 

   dedicată la alegere: 60°(largă), 101°(  extra largă ), 31°x96°

   (între rafturi) , cu indexare  10°, 20°. 

•  Produsul are un sistem de management termic, format 

   dintr-un radiator pasiv din profil de aluminiu, pentru a 

   asigura durata lungă de viaţă. 

•  Conectori rapizi cu grad de protecţie IP68. 

•  La cerere  produsul se poate realiza in varianta cu reglaj 

   de flux (dimmare) 0-10V sau PWM.

•  Aparataj (driver electronic) inclus în produs şi executat

   în conformitate cu normativele  specifice, montat pe 

   carcasă  sau cadru metalic,   etanș cu grad   de   pro-

   tecţie IP67, cu  funcţie activă PFC. Protecţie a driver-ului 

   în condiţiile: supratensiune, scurt circuit, supra-încălzire 

   (Output overvoltage, Short circuit, Over Temperature). 

•  Protecţie contra descărcărilor atmosferice: Surge Protection.

•  Culoare: Gri.

•  LED-uri de putere, albe, LED-uri cu temperatura de 

   culoare alb-rece 5700K, CRI ≥70, ce asigură o distribuţie 

   luminoasă largă.

•  La cererea clientului se pot executa şi produse echipate 

   cu  LED-uri cu  temperatura de culoare alb-neutru 

   4000K, CRI ≥70/80. 

•  Utilizarea LED-urilor asigură atât o durată lungă de viaţă 

   L70B50, peste 50.000 ore la Ta=25ºC, cât şi un consum 

   redus de energie electrică. 

•  Echivalenta: Pot înlocui proiectoarele cu lămpi cu: 

   POWER-FLEX 72 LED: vapori de mercur HME 400W,

   halogenuri metalice HIE 250W,HIT 250W, vapori de 

   sodiu HST 250W,HSE 250W; POWER-FLEX 48LED: 

   vapori de mercur HME 250W, halogenuri metalice HIT 

   150W, vapori de sodiu HST 150W, HSE 150W;POWER-

   FLEX 24 LED: vapori de mercur HME 250W, halogenuri 

   metalice HIT 100W, vapori de sodiu HST 100W.

Informații generale POWER-FLEX

426 200/400/600

86

215
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Aplicabilitate POWER-FLEX

Un produs performant destinat cu predilecţie spaţiilor 
industriale cu expunere la temperaturi mai ridicate.

IEV-08

POWER FLEX-03 

POWER FLEX-03 

POWER FLEX-03 

POWER FLEX-01

POWER FLEX-01 

POWER FLEX-03 

POWER FLEX-03 

POWER FLEX-02

POWER FLEX-01 

POWER FLEX-01

24 LED/280 5700K 70CRI 

24 LED/200 5700K 70CRI 

48 LED/200 5700K 70CRI 

72 LED/200 5700K 70CRI 

72 LED/266 5700K 70CRI 

24 LED/320 4000K 80CRI 

24 LED/200 4000K 80CRI 

48 LED/240 4000K 80CRI 

72 LED/200 4000K 80CRI 

72 LED/266 4000K 80CRI 

Denumire Produs Variantă Produs Putere [W]
Flux Luminos Net 

[Lm]
Eficacitate Luminoasă 

Netă [Lm/W]

83.5

58

12100

9000

145

155

126

142

133

156

134

143

123

15618200

18600

27336

23500

34835

30100

12100

8380 

117

175

244

96

59.1

140

175

244

* gama de produse disponibilă din semestrul 2 
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Performanțe Surse de lumină

Conformitate cu Directivele Europene

•  Directiva de Joasă Tensiune.

•  Directiva de Compatibilitate Electromagnetică.

•  Directiva RoHs, Directiva DEEE.

Caracteristici tehnice

•  Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz.

•  Putere: de la 61.2W până la 178.7W. 

•  Flux luminos de la 8613 lm până la 22.860 lm.

•  Grad de protecţie: IP65.

•  Domeniu de temperaturi ambientale: -40˚C ÷ + 50˚C 

   pentru 16-32 LED, -40˚C ÷ +40˚C pentru 36-40 LED 

   +5˚C ÷ +45˚C  pentru variantele cu kit iluminat de 

   siguranţă.

• Umiditate relativă: 80% la temperatura de +20˚C.                                                                                                               

• Carcasă din aluminiu turnat sub presiune.

• Dispersor transparent din sticlă securizată termic.

• Sistemul optic cuprinde LED-uri de putere ce asigură       

  o distribuţie  luminoasă largă sau îngustă în funcţie de         

  sistemul specializat de orientare a fluxului luminos: 

  31°x96°, 16°, 42°, 60°, 82°.

• Driver pentru alimentarea LED-urilor.

  Posibilitate echipare cu driver cu reglaj de flux –dimmare          

  analogică 0-10V. La cerere cu kit de iluminat de siguranţă.

• Sistem de montare cu facilităţi de orientare pentru       

  direcţionarea cu uşurintă a fluxului luminos (indexare         

  din 20˚ în 20˚).

• Aparataj (driver electronic) inclus în produs şi executat 

  în conformitate  cu normativele specifice.

• Culoare: gri.

• LED-uri de putere, alb-rece 5700K CRI=70, alb-neutru 

  4000K CRI =80,CRI=80, alb -cald 3000K, CRI=70.

• Utilizarea LED-urilor asigură atât o lungă durată de 

  viaţă L70B50 de peste 60.000h la Ta=25° C, cât și 

  un consum redus de energie electrică.

• Este echivalentă cu lămpile cu descarcare în vapori 

   de sodiu  HST 150W;HSE 250W, cu halogenuri meta

   -lice 

Informații generale IEV-08

Ø380

16
0.

5

21
0
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“*”-variante de produse cu CRI>80.

IEV-08 16 LED

IEV-08 24 LED*

IEV-08 32 LED

IEV-08 40 LED*

IEV-08 20 LED

IEV-08 28 LED*

IEV-08 24 LED

IEV-08 36 LED*

IEV-08 40 LED

16 LED/290

24LED/350

28 LED/350

36 LED/350

20 LED/370

24LED/350

32 LED/350

40 LED/350

40 LED/350

Denumire Produs Variantă Produs Putere [W] Flux Luminos Net 
[Lm]

Eficacitate Luminoasă 
Netă [Lm/W]

8613 141

135

136

118

132

112

112

128

118

12262

14020

18273

19960

12144

14168

17867

22860

103.2

103.2

120.4

61.2

91.2

138.9

159.5

178.7

178.7

Aplicabilitate IEV-08

Produs Anti-ex cu destinaţie precisă: zone cu pericole de 
explozie din Grupa 2 zona I  şi II.

AV-02C
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Performanțe

Surse de lumină

Conformitate cu Directivele Europene

Caracteristici tehnice

•  Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz.

•  Putere: 55W. 

•  Flux luminos: 6798 lm.

•  Grad de protecţie: IP54.

•  Domeniu de temperaturi ambientale: -20˚C ÷ + 40˚C.

•  Parametrii electrici LED: 35V,I LED =1400mA.

•  Tip protecţie Ex II 2G Ex db e IIC T6 Gb.                    

•  Directiva de Joasă Tensiune.

•  Directiva de Compatibilitate Electromagnetică.

•  Directiva RoHs, Directiva DEEE.

•   Directiva 94/9/EC

•  Produsul AV-02C LED este compus din corp cu sursă 

   de lumină  și cutie aparataj CAEx-02 LED.

•  Carcasa și rama glob turnate sub presiune din aliaje 

   de Al, vopsite.

•  Glob de protecţie a lămpii din sticlă termorezistentă.

•  Introducătoare de cablu cu etanşare prin garnituri de 

   cauciuc pentru diametre de Ø11 - Ø14 mm ale cablului.

•  Produsul permite un montaj de tip staţionar-suspendat 

   si o conectare monofazică individuală.

•  Secţiunea maximă a conductorului: 2,5 mm2.

•  Număr de borne: 3 + 2 PE și 4 în compartimentul 

   bornelor din  cutia aparataj CAEx-02 LED (F, N, L, PE).

•  Tipul de protecţie anti-explozivă, II 2G Ex db e IIC T6 Gb       

    (capsulare antideflagrantă (d) la compartimentul optic si      

    siguranţă mărită (e) la cutia de borne ), permite utilizarea 

    produsului in  zone  cu pericol de explozie din grupa II,

    zona 1 si 2.

 • Certificat:  AV-02C LED:  INSEMEX-OEC.ATEX.16.0305X

    Tip de protecţix: II 2G Ex db e IIC T6 Gb

    CAEX-02 LED: INSEMEX-OEC.ATEX.16.0304X

 • Culoare: galbenă.

•  Modul LED tip COB, CRI≥70, alb-rece 5000K. ,cu o   

   durată de viaţă L70B50, depășește 35.000h la Ta=25° C.

Informații generale AV-02C

210 195

31
7

274
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AV-02C LED

Denumire Produs Variantă Produs Putere [W] Flux Luminos Net 
[Lm]

Eficacitate Luminoasă 
Netă [Lm/W]

55 6798 124

Aplicabilitate AV-02C

Aşa cum este si denumit, ARIA-02 face parte dintr-o familie 
de produse destinate spaţiilor înalte și foarte largi. Produsul 
excelează prin parametrii optici deosebiţi si grad de protecţie 
              mare.

ARIA-02
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Informații generale ARIA-02

32
9

224 561

Performanțe

Surse de lumină

Conformitate cu Directivele Europene

•  Directiva de Joasă Tensiune.

•  Directiva de Compatibilitate Electromagnetică.

•  Directiva RoHs, Directiva DEEE.

Caracteristici tehnice

•  Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz.

•  Putere: 103W, 174W, 229W. 

•  Flux luminos de la 12500 lm până la 24841 lm.

•  Grad de protecţie: IP65.

•  Rezistenţa la impact mecanic: IK-08

•  Domeniu de temperaturi ambientale:-40°C- ÷ +50°C și 

    -40°C ÷ +40°C pentru  variantele cu ARIA-02 25 LED.

•  Umiditate relativă: 80% la temperatura de +20˚C.

•  Carcasa din aluminiu.

•  Dispersor transparent din sticlă securizată termic, la 

   cerere din PMMA opal.

•  Sistemul optic cuprinde LED-uri de putere ce asigură 

   o distribuţie  luminoasă largă.

•  În funcţie de sistemul optic se pot obţine distribuţii    

   luminoase tip proiector-20˚,36˚,54˚,70˚ sau largi - 120° 

   ale fluxului luminos

•  Driver pentru alimentarea LED-urilor.

•  Sistem de montare aparent cu facilităţi de orientare

   pentru direcţionarea cu uşurinţă a fluxului luminos    

   (indexare din 20˚ în 20˚).

•  Aparataj (driver electronic) inclus în produs şi executat în         

   conformitate  cu normativele specifice.

•  Culoare: gri.

•  LED-uri  de putere  alb-rece  5700K  CRI=70,  alb-neutru        

4000K  CRI=70 sau CRI =80, cu  o lunga durata  de  viaţă       

L70B50, peste 50.000 ore la Ta=25°C.

•  Este echivalent cu lămpile cu descarcare în  vapori  de      

sodiu- HST, HSE 150W;250W;halogenuri metalice - HIE      

150W,250W; HIT 150W,250W cu vapori  de  mercur  HME       

250W,400W.
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103

174

229.9

229.9

229.9

12500

19174

22841

23082

18174

24339

121

115

104

106

110

99

100

11875103

174

ARIA-02 HTA 70CRI 12 LED 5700K

12 LED 5700K

20 LED 5700K

20 LED 4000K

25 LED 5700K

25 LED 5700K 70GR

25 LED 5700K

ARIA-02 HTA 70CRI

ARIA-02 HTA 70CRI

ARIA-02 HTA 80CRI

ARIA-02 HTA 70CRI

ARIA-02 HTA 70CRI

ARIA-02 HTA 80CRI

Denumire Produs Variantă Produs Putere [W] Flux Luminos Net 
[Lm]

Eficacitate Luminoasă 
Netă [Lm/W]

Aplicabilitate ARIA-02

Produs profesional destinat spaţiilor comerciale, industriale, 
şi de depozitare.Montajul până la 8 m (modular sau în şir) cu 
un flux variabil, de la îngust la foarte larg, poate satisface   
                           cele mai exigente cerinţe ale utilizatorilor.

LINETA NOVA 
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Informaţii generale LINETA NOVA

Caracteristici tehnice

Surse de lumină

•  Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz.

•  Putere: de la 30W până la 70W. 

•  Flux luminos de la 3534 lm până la 8184 lm.

•  Grad de protecţie: IP40.

•  Domeniu de temperaturi ambientale:-5˚C ÷ + 35˚C 0˚C

   ÷ + 35˚C pentru variantele cu kit iluminat de siguranţă 

   EM1H.

•  Umiditate relativă: 80% la temperatura de +20˚C.

•  Corpul de iluminat este realizat si validat în conformitate 

   cu cerinţele standardelor SR EN 60598-1, SR EN 

   60598-2-1.

•  LED-uri de putere, temperatura de culoare alb-neutru 

   4000K, durata de viaţă L70B50 >50.000 ore la Ta=25ºC, 

   CRI>80.

•  Sistemul cu LED-uri inclus în produs înlocuieşte/este 

   echivalent cu lămpile fluorescente T8 18WØ26mm, 

   T5 14W Ø16mm.

•  Distribuţie asimetrică 25°.

•  Distribuţie simetrică: 30°, 60°.

•  Conectică rapidă pentru montaj în linie şi pentru ali-

   mentare produse.

•  La cerere poate fi echipat cu kit pentru iluminat de si-

   guranţă (EM=emergency) de o oră (1H) sau 3ore (3H).

•  Acumulatori utilizaţi: Ni-Cd care asigură o autonomie 

   de funcţionare în regim de siguranţă de o oră (1h).

•  Timp de încărcare a bateriei 20h.

•  În regim de siguranţă LED-urile sunt alimentate de a-

   cumulatori şi asigură un iluminat redus,necesar pentru

   evacuarea încăperii.

•  Notă. Opţiunile se pot combina în funcţie de solicitarea

   clientului.

Performanţe

Conformitate cu Directivele Europene

•  Directiva de Joasă Tensiune.

•  Directiva de Compatibilitate Electromagnetică.

•  Directiva RoHs, Directiva DEEE.

170 1535

1535

6
3

170 3070

3070
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LINETA-04 MAP

    LINETA-04 MAP

LINETA-04 MAP

1RX5BX33LED

1RX5BX33LED

LINETA-04 MAP 1RX5BX33LED

ORB

LINETA-04 MAP 1RX5BX33LED DALI

Denumire Produs Variantă Produs Putere [W] Flux Luminos Net 
[Lm]

Eficacitate Luminoasă 
Netă [Lm/W]

Produs simplu, foarte accesibil fără pretenţii de design 
sau grad de protecţie Linda LED este destinat mai ales 
coridoarelor vestiarelor, sau a spaţiilor tehnice comune.

LINDA
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Performanțe Surse de lumină

Conformitate cu Directivele Europene

•  Directiva de Joasă Tensiune.

•  Directiva de Compatibilitate Electromagnetică.

•  Directiva RoHs, Directiva DEEE.

Caracteristici tehnice

•  Tensiune de alimentare:230V/50Hz.

•  Putere: 18.4 W.

•  Flux luminous: 2143 lm.

•  Grad de protecţie: IP 20.

•  Domeniul de temperaturi ambientale : 0°C ÷ +35°C.

•  Umiditate relativă:80% la o temperatura de +20°C.

•  Carcasă din tablă de oţel vopsită cu pulbere de culoare

   alba. 

•  Dispersor PMMA opal cu transmisie luminoasă ridicată 

   (PMO) pentru uniformizarea distribuţiei luminoase. 

•  La varianta aparentă (A): distanţier pentru prindere din      

   material plastic. 

•  La varianta SB (suspendat cu bridă): bride elastice pentru       

   prindere rapidă din tablă de oţel arc-inox 

•  La cerere poate fi echipat cu kit pentru iluminat de        

   siguranţă(EM=emergency) de o oră (1H) sau 3 ore(3H). 

•  Aparataj(driver) inclus în produs şi executat în conformi-

   tate cu normativele specifice. 

•  LED-uri de medie putere, temperatura de culoare 

   alb-neutru 4000K, durata de viaţă L80B10, peste 

   50.000 ore la Ta=25ºC,CRI=80. 

•  La cerere produsul poate fi echipat cu LED-uri de 

   putere cu temperatura de culoare alb-rece lumina 

   zilei 6500K, alb-cald 3000K. 

•  Sistemul cu LED-uri inclus în produs înlocuieşte/este 

   echivalent cu lămpile fluorescente T8 Ø26mm, T5 

   Ø16mm. 

Informații generale LINDA

1222

70

160
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LINDA LED NG 1Rx4B-14 PMO A 4000K

Denumire Produs Variantă Produs Putere [W] Flux Luminos Net 
[Lm]

Eficacitate Luminoasă 
Netă [Lm/W]

18.4 2143 116

Aplicabilitate PREMIUM LUX
Aplicabilitate LINDA 

Produs destinat spaţiilor înguste, cu nivel înalt de umiditate    
şi praf. Simplitate şi accesibilitate comercială.

AB-02 ANDA
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Performanțe Surse de lumină

Caracteristici tehnice

•  Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz.

•  Putere: 12.6W. 

•  Flux luminos: 1314 lm.

•  Grad de protecţie: IP 44.

•  Domeniu de temperaturi ambientale: -5˚C ÷ +35˚C.

•  Umiditate relativă: 80% la temperatura de +20˚C.                                                                                                               

•  Destinat iluminatul băilor (numai în volumul 3), grupurilor 

   sociale din hoteluri, cămine etc...

•  Carcasa din policarbonat în care se montează şină 

   aparataj prin clipsare.

•  Dispersor din policarbonat opal cu striuri longitudinale.

•  Aparataj (driver electronic) inclus în produs şi executat 

   în conformitate  cu normativele specifice.

•  LED-uri de medie putere, temperatura de culoare alb-   

   neutru 4000K, durata de viaţă L80B10 de peste 50.000  

   ore la Ta=25˚C, Ra=85.

•  La cerere produsul poate fi echipat cu LED-uri   

   cu temperatura de culoare alb-rece lumina zilei   

   6500K sau alb-cald 3000K.

•  Sistemul de LED-uri inclus în produs înlocuieşte/ este 

   echivalent cu lămpile fluorescente T8  18W  Ø26mm, 

   T5 14W Ø16mm.Conformitate cu Directivele Europene

•  Directiva de Joasă Tensiune.

•  Directiva de Compatibilitate Electromagnetică.

•  Directiva RoHs, Directiva DEEE.

Informații generale AB-02 ANDA

656.5 48.8

9
2
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AB-02-LED NG 1Rx2B-14 LED PMO 6500K

Denumire Produs Variantă Produs Putere [W] Flux Luminos Net 
[Lm]

Eficacitate Luminoasă 
Netă [Lm/W]

12.6 1314 103

Aplicabilitate AB-02 ANDA

Eficienţa ieşirilor şi evacuările rapide fac diferenţa între 
siguranţă şi discomfort . 

CISA-04 LED
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Informații generale CISA-04 LED

•  Carcasa, capacele şi suportii de fixare realizate din PC, 

   placa afişaj din PMMA.

•  Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz.

•  Putere: 2W. 

•  Grad de protecţie: IP 40.

•  Temperatura ambientală: -5˚C...+ 35˚C.

•  Umiditate relativă: 65% la temperatura de +20˚C.

•  Corpul de iluminat este realizat şi validat în conformitate  

   cu standardele  SR EN 60598-1, SR EN60598-2-2, SR 

   EN 62031.

•  Carcasa, capacele şi suportii de fixare realizate din PC, 

   placa afişaj din PMMA.

•  Montajul electronic asigură atât încărcare acumulatorului   

   cât şi comutarea în stare de funcţionare de siguranţă a  

   corpului de iluminat.

•  Acumulatori utilizaţi: Ni-Cd etanşi 3.6V/600 mAh, pentru        

   autonomie de 1,5h, respectiv 3,6V/1000mA, pentru 3h.

•  În funcţie de tipul de acumulator utilizat se asigură o

   autonomie de funcţionare în regim de siguranţă de 1.5    

   respectiv 3h.

•  Timpul de încărcare a bateriei: 24 ore.

• Corpul de iluminat este dotat atât cu un LED ce indică   

   faptul că bateria este în curs de încărcare cât şi cu un 

   buton test pentru verificarea stării de încărcare a acumu-

   latorului         

Caracteristici tehnice

Surse de lumină

•  Stick cu LED-uri.

Performanţe

Conformitate cu Directivele Europene

•  Directiva de Joasă Tensiune.

•  Directiva de Compatibilitate Electromagnetică.

•  Directiva RoHs, Directiva DEEE.

6
32

6
4
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361 25
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Ni-Cd 3.6V/ 600 mAh

Ni-Cd 3.6V/ 1000 mAh

2

2

CISA-04 LED

    CISA-04 LED

Denumire Produs Variantă Produs Putere [W] Acumulator Autonomie [ore]

3

1.5

      Şi spațiile tehnice sau industriale necesită o evacuare     
      rapidă în caz de pericol. Marcajul cu Cisa-Marte produs cu     

  un grad de protecţie special poate veni în  sprijinul evidenţierii 
căilor de acces. 

CISA-MARTE

CISA-04 LED
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Caracteristici tehnice

•  Tensiune de alimentare:230V/50Hz/24V/50Hz.

•  Putere: 2W.

•  Grad de protecţie: IP 65.

•  Rezistenţa la impact mecanic: IK02.

•  Test cu fir incandescent: 960°C.

•  Domeniul de temperaturi ambientale : 0°C ÷ +35°C 

Performanțe

Surse de lumină Conformitate cu Directivele Europene

•  Directiva de Joasă Tensiune.

•  Directiva de Compatibilitate Electromagnetică.

•  Directiva RoHs, Directiva DEEE.

•  Modul LEDuri  de culoare alb-rece  6500K  CRI≥70, 

   cu durata de viaţă  L70B50 de 50000ore la Ta=25°C.

•  Carcasa, reflectorul şi dispersorul din policarbonat. 

•  Montajul electronic asigură atât încărcarea acumu-

   latorului cât şi comutarea în stare de funcţionare de 

   siguranţă a corpului de iluminat. 

•  Acumulatori utilizaţi: Ni-Cd etanşi 3.6V / 600mAh; 

   3.6V/1200mAh. 

•  Se asigură o autonomie de funcţionare în regim de 

   siguranţă de 1,5 ore respectiv 3 ore. 

•  Timpul de încărcare a bateriei de acumulator: 24 ore. 

•  Corpul de iluminat este echipat cu un LED, ce 

   semnalizează faptul că bateria de acumulator 

   este în curs de încărcare. 

•  Inscripţionarea corpului de iluminat de siguranţă 

   din folie adezivă, scris alb pe fond verde poate fi 

   în diferite variante. 

•  Sistem de montare aparent pe suprafeţe verticale 

   (perete)-prin constructia sa  corpul de iluminat.

   permite montarea pe suprafețele normal inflamabile. 

•  Produsele ce vor avea ca destinatie  semnalizarea hi-

   drantilor si vor purta pictograma “H” vor fi obligatoriu 

   cu funcţionare permanenta (varianta IC).

•  Aparataj inclus în produs şi executat în conformitate 

   cu normativele specifice. 

•  Culoare: albă. 

Informații generale CISA-MARTE

355

119 82
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Ni-Cd 3.6V/ 600 mAh

Ni-Cd 3.6V/ 600 mAh

Ni-Cd 3.6V/ 600 mAh

Ni-Cd 3.6V/ 1200 mAh

Ni-Cd 3.6V/ 1200 mAh

Ni-Cd 3.6V/ 1200 mAh

2

2

2

2

2

2

IC 1.5h

IC 3h

CISA MARTE M LED

CISA MARTE M LED

CISA MARTE M LED

CISA MARTE M LED

CISA MARTE M LED
24Vac/50Hz

CISA MARTE M LED
24Vac/50Hz

Denumire Produs Variantă Produs Putere [W] Acumulator Autonomie [ore]

3

3

3

1.5

1.5

1.5

Aplicabilitate CISA-MARTE

Produs destinat evidenţierii căilor de evacuare, 
versatil şi uşor de integrat în sisteme complexe  
                                       de iluminat de siguranţă.

CISA-02M
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Caracteristici tehnice

•  Tensiune de alimentare:230V/50Hz/24V/50Hz.

•  Putere: 2W.

•  Grad de protecţie: IP42.

•  Rezistenţă la impact mecanic: IK02.

•  Test cu fir incandescent: 960°C.

•  Domeniul de temperaturi ambientale: 0°C ÷ +35°C. 

•  Umiditate relativa:80% la o temperatura de +20°C.

Performanțe

Surse de lumină Conformitate cu Directivele Europene

•  Directiva de Joasă Tensiune.

•  Directiva de Compatibilitate Electromagnetică.

•  Directiva RoHs, Directiva DEEE.

•  Modul LED-uri  de culoare alb-rece  6500K  CRI≥70, 

   cu durată de viaţă  L70B50 de 50000ore la Ta=25°C.

•  Carcasa, reflectorul şi dispersorul din policarbonat. 

•  Montajul electronic asigură atât încărcarea acumu-

   latorului cât şi comutarea în stare de funcţionare de 

   siguranţă a corpului de iluminat. 

•  Acumulatori utilizaţi: Ni-Cd etanşi 3.6V / 600mAh; 

   3.6V/1200mAh. 

•  Se asigură o autonomie de funcţionare în regim de 

   siguranţă de 1,5 ore respectiv 3 ore. 

•  Timpul de încărcare a bateriei de acumulator: 24 ore. 

• Corpul de iluminat este echipat cu un LED, ce semna-

   lizează faptul că bateria de acumulator este în curs 

   de încărcare. 

•  Inscripţionarea corpului de iluminat de siguranţă din 

   folie adezivă, scris alb pe fond verde poate fi în diferite 

   variante. 

•  Sistem de montare aparent pe suprafeţe verticale (pe-

   rete) prin construcţia sa corpul de iluminat   permite 

   montarea pe suprafețele normal inflamabile. 

•  Produsele ce vor avea ca destinaţie  semnalizarea hidran-

    ţiilor si vor purta pictograma “H” vor fi obligatoriu cu func-

   ţionare permanenta (verianta IC).

•  Aparataj inclus în produs şi executat în conformitate cu 

   normativele specifice. 

•  Culoare: albă.

Informații generale CISA-02M

6
1
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Ni-Cd 3.6V/ 600 mAh

Ni-Cd 3.6V/ 600 mAh

Ni-Cd 3.6V/ 1200 mAh

Ni-Cd 3.6V/ 1200 mAh

2

2

2

2

IC 1.5h

IC 3h

CISA-02-M LED 

CISA-02-M LED 

CISA-02-M LED 

CISA-02-M LED 

Denumire Produs Variantă Produs Putere [W] Acumulator Autonomie [ore]

3

3

1.5

1.5

Aplicabilitate CISA-02M

SUSŢINEM INOVAŢIA, PROMOVĂM 
SIGURANŢA, DEZVOLTĂM CALITATEA

Ca actor de referinţă în domeniul iluminatului, 
activităţile companiei ELBA sunt conduse de 
valori şi principii bine conturate, atât în ceea ce 
priveşte produsele, cât şi în relaţia cu partenerii 
şi angajaţii. Inovaţia este stilul nostru de lucru. 
Respectul în relaţiile cu partenerii şi angajaţii 
face parte din politica noastră, iar eficienţa, 
siguranţa şi calitatea se regăsesc împreună la 
fiecare nivel de activitate.
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