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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO  

realizowana w ramach  

PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO 

II etap 

wraz z niezb�dn� infrastruktur� techniczn�

ZASILANIE – LINIE KABLOWE nN

O�WIETLENIE ZEWN�TRZNE

1. WST�P 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy linii kablowych 

nN zasilaj�cych oraz o�wietlenia zewn�trznego dla projektowanego Budynku 

Inkubatora Technologicznego. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• zlecenie Inwestora 

• plan zagospodarowania terenu 

• obowi�zuj�ce normy i przepisy 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

W zakres opracowania wchodzi: 

• Zasilanie – linie kablowe nN 

• O�wietlenie zewn�trzne 

o o�wietlenie parkingów, ci�gów pieszych  

o o�wietlenie reklam 

o zasilanie i sterowanie o�wietleniem zewn�trznym 

4. OPIS TECHNICZNY 

4.1. ZASILANIE – LINIE KABLOWE nN 

Zgodnie z warunkami przył�czenia do sieci elektroenergetycznej znak SR-

4/DP-4857/XVII-62A-6/650/2009/DP-5009 z dnia 2009-05-14, wydanymi PGE 

Dystrybucja Rzeszów, budynek b�dzie zasilany z projektowanej stacji trafo MRw-

bS 20/2x630-7, która jest zlokalizowana na terenie działki inwestycji, dwoma 

liniami kablowymi nN: 

� Zasilanie lini� kablow� nN z rozdzielni nN sekcja I (trafo – T1) 

projektowanej stacji trafo. Zasilanie projektuje si� lini� kablow�
8xYKY 1x300 mm

2
 o długo�ci ok. 131m (na zewn�trz ok. 40m).  

� Zasilanie rezerwowe - lini� kablow� nN z rozdzielni nN sekcja II 

(trafo – T2)  projektowanej stacji trafo. Zasilanie projektuje si� lini�
kablow� 8xYKY 1x300 mm

2
 o długo�ci ok. 131m (na zewn�trz ok. 

40m). 



Ka�da linia kablowa wyprowadzona jest z dwóch pól niskiego napi�cia rozdzielni 

nN stacji trafo .Rozł�czniki w obu polach rozdzielni nN stacji trafo musz� by	
zł�czone specjaln� zwor� ze wzgl�dów bezpiecze
stwa. Takie rozwi�zanie 

rozdzielni nN winien wykona	 dostawca stacji trafo.  

Projektowane linie kablowe b�d� wprowadzone bezpo�rednio do budynku 

poprzez przepusty kablowe umieszczone w ławie fundamentowej. Nast�pnie 

nale�y wyj�	 z kablami w przestrze
 stropu podwieszonego na drabinkach 

kablowych i korytkami kablowymi doprowadzi	 je do rozdzielni głównej RGnN 

(doj�cie kabli do pól zasilaj�cych „od góry”).  

Kable nale�y uło�y	 po trasie przedstawionej na planie zagospodarowania w 

ziemi na gł�boko�ci 0,7m lini� falist� na 10cm podsypce z piasku i tak� sama 

warstw� piasku przysypa	 kable. Nast�pnie nasypa	 warstw� gruntu 25-30cm 

ubijaj�c go. Trasa linii kablowych powinna by	 na całej długo�ci i szeroko�ci 

oznaczona foli� koloru niebieskiego gr. 0,3mm. Kable winny by	 zaopatrzone na 

całej długo�ci w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odst�pach nie wi�kszych ni�
10m oraz przy skrzy�owaniach i wej�ciach do osłon otaczaj�cych. 

Kable jednej linii mog� si� styka	, natomiast kable obu linii prowadzone 

wspóln� tras� winny by	 uło�one w odległo�ci od siebie co najmniej 0,5m (ze 

wzgl�dów eksploatacyjnych). 

Skrzy�owania kabli z istniej�cym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym 

wykona	 w rurach ochronnych AROT A 110. Rodzaj rur i ich długo�	 podano na 

planie zagospodarowania. Miejsca wprowadzenia kabli do osłon otaczaj�cych 

nale�y uszczelni	 materiałem elastycznym, a kable zabezpieczy	 przed 

uszkodzeniem. Przy skrzy�owaniu kabli elektroenergetycznych nale�y zachowa	
odległo�ci zgodne z norm� N SEP-E-004.  

Linie kablowe nale�y wykona	 zgodnie z norm� N SEP-E-004. Po uło�eniu 

kabla nale�y wykona	 niezb�dne pomiary. 

Tras� linii kablowych nN przedstawiono na planie zagospodarowania (rys. nr 1). 

4.2. O�WIETLENIE ZEWN�TRZNE 

4.2.1. O�wietlenie parkingów, ci�gów pieszych. 

O�wietlenie parkingów, dróg wokół budynku oraz ci�gów pieszych projektuje 

si� przy pomocy nast�puj�cych opraw o�wietleniowych: 

1. Oprawa o�wietleniowa typ FURYO 3 lampa metalohalogenkowa 150W 

(odbły�nik HIR) + FLO wersja 1250mm, słup o�wietleniowy h=10m z 

wysi�gnikiem pojedy
czym,  (Schreder)  -  (nr 1-19) szt.19 

2. Oprawa o�wietleniowa typ FURYO 3 lampa metalohalogenkowa 150W 

(odbły�nik HIR) + FLO wersja 1250mm, słup o�wietleniowy h=10m z 

wysi�gnikiem podwójnym (Schreder)  -  (nr 20-21) szt. 2 

3. Oprawa o�wietleniowa dekoracyjna typ ATLANTIS 1x24W �wietlówka 

kompaktowa, słupek �wietlny h=1m (RAL 9007), klosz matowy, czapka 

w wersi płaskiej, (Schreder)  - (nr 33-48)  szt.16 

4. Oprawa o�wietleniowa parkowa typ CALLA LED 37W, słup h=3,5m 

(RAL 9007) System - Pole Tapered, (Schreder) - (nr 22-32) szt. 11 

5. Oprawa o�wietleniowa wbudowana w podło�e typ URAN 20 LED biały, 

IP 67 kod. 5131007 (ES-system) - (nr 49-56) szt. 8 



Lokalizacj� słupów o�wietleniowych oraz opraw słupkowych i wbudowanych 

w podło�e pokazano na planie zagospodarowania (rys. nr 1). 

Do projektu doł�czono karty katalogowe – „Zał�cznik Nr 1” 

4.2.2.  O�wietlenie reklam. 

Przed budynkiem Inkubatora prócz o�wietlenia zewn�trznego projektuje si�
dwa banery reklamowe wolnostoj�ce „R-1” i „R-2”, które przewiduje si�
pod�wietli	. Kabel zasilaj�cy nale�y wprowadzi	 poprzez fundament (w rurce 

ochronnej) na stalow� konstrukcj� reklamy i zako
czy	 w puszce hermetycznej 

IP67.  

 Lokalizacj� reklam przedstawiono na planie zagospodarowania.  

4.2.3.  Zasilanie i sterowanie o�wietleniem zewn�trznym. 

Zasilanie o�wietlenia zewn�trznego przewidziano bezpo�rednio z rozdzielni 

głównej gdzie nale�y umie�ci	 cał� aparatur� zwi�zan� z zabezpieczeniem i 

sterowaniem. Poł�czenie kabli o�wietleniowych przewidziano po dwóch 

stronach budynku w obudowach wn�kowych TOZ1 i TOZ2, w których nale�y 

umie�ci	 zaciski do niezb�dnego poł�czenia kabli z instalacj� wewn�trzn�. 
Obudowy nale�y umie�ci	 na wysoko�ci ok. 30cm od podło�a, lokalizacj�
przedstawiono na planie zagospodarowania. 

Całe o�wietlenie podzielono na obwody, które mog� by	 sterowane 

automatycznie przy pomocy Sterownika ZELIO LE 16WE/10WY 

współpracuj�cego z czujnikiem zmierzchowym. Przewidziano równie�
mo�liwo�	 r�cznego sterowania przy pomocy wył�czników, które 

zlokalizowano w pomieszczeniu Recepcji nr 1.03. 

Schemat zasilania i układ sterowania przedstawiono na rys. nr 2. 

Uwagi ko
cowe: 

Cało�	 robót wykona	 zgodnie z projektem i obowi�zuj�cymi przepisami i 

normami oraz pod nadzorem osób uprawnionych. 

                                                                                             Opracował: 

                                                                                          in�. Edward Wilk 



5. OBLICZENIA TECHNICZNE 

5.1. Bilans mocy 

Pi = 2065,8 kW  

Po = 1050,6 kW 

kz = 0,508 

Przyj�to współczynnik jednoczesno�ci obci��e
 szczytowych kjc=0,93 

Pp = Po x kjc = 1050,6 x 0,93 = 977,2kW 

Pi = 2065,8kW 

Pp = 977,2kW 

kz = 0,47 

5.2. Dobór kabli zasilaj�cych ze stacji trafo 

Kable dobieram na pełne obci��enie transformatora 630kVA czyli Io = 910,0 A 

Dobieram kable YKY 1x300 o Id = 582A 

Dla obci��enia Io = 910,0 A dobieram linie kablow�:  
8xYKY 1x300 o Id = 1164A 

5.3. Obliczenia spadku napi�cia 

l = 131m 

P = 630kVA * 0.8 = 504 kW 
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1,4% < 5%

                                                                         Obliczenia wykonał 

                                                                           in�. Edward Wilk 
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Projekt: Michel Tortel

Furyo 1

Furyo 3

OPIS

FURYO jest nowoczesną oprawą uliczną, wyposażoną 

w system oddychania Sealsafe®, zapewniający 

IP 66 komory optycznej w całym okresie użytkowania. 

Dostępna jest w dwóch rozmiarach. Może być 

wyposażona w kilka rodzajów źródeł światła takich 

jak: Cosmopolis, wysokoprężna lampa sodowa, lampa 

metalohalogenkowa o mocy do 250 W.

Dzięki zastosowaniu mini odbłyśnika miniR®

i wielopłaszczyznowego odbłyśnika High Reflect HiR® 

specjalnie zaprojektowanych do lamp nowej generacji, 

innowacyjna oprawa Furyo spełnia ideę

„właściwego oświetlenia” poprzez:

- Mniejsze zużycie energii

- Mniejsze zużycie materiałów

- Mniejsze koszty eksploatacji

Obudowa oprawy Furyo wykonana jest z wysokiej 

jakości, malowanego proszkowo odlewu aluminiowego. 

Samoczyszczący klosz wykonany jest

z hartowanego szkła.

Kolor: AKZO grey  900 sanded

OPCJE

• Inne kolory dostępne na życzenie

• Możliwość montażu na wysięgniku: Ø 42-48 mm

• Fotokomórka

• Szklany klosz (bez samoczyszczącej warstwy)

• Furyo 3: płaska szyba

• Furyo 1: blokada dostępu do komory osprzętu

CHARAKTERYSTYKA OPRAWY

Szczelność komory optycznej:    IP 66 Sealsafe® (*)

Szczelność komory osprzętu:    IP 66 (*)

Oporność aerodynamiczna (CxS):- FURYO 1: 0,042 m2

 - FURYO 3: 0,069 m2

Odporność na uderzenia (szkło):   IK 08 (**)

Napięcie zasilania:    230 V – 50 Hz

Klasa ochronności elektrycznej:    I lub II (*)

Waga (pusta):  - FURYO 1:  6,1 kg

 - FURYO 3: 10,5 kg

(*) zgodnie z normą IEC - EN 60598
(**) zgodnie z normą IEC - EN 62262

ZALETY

• Opływowy kształt

• Materiały przetwarzalne: aluminium i szkło

• HiR® - wielopłaszczyznowy odbłyśnik, skonstruowany 

dla nowej generacji lamp wyładowczych

• Termiczne oddzielenie komory lampy od elektronicznego 

układu zapłonowego

• Samoczyszczące szkło

• IP 66 Sealsafe® dla komory optycznej

• Szybka, łatwa konserwacja

Furyo 1

f
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Ochrona termiczna 

Furyo 1

HiR® - wielopłaszczyznowy odbłyśnik

Furyo 1

HIR® – INNOWACYJNY WIELOPŁASZCZYZNOWY ODBŁYŚNIK

Oprawy FURYO wyposażone są w innowacyjne wielowarstwowe odbłyśniki. 

Nowe odbłyśniki posiadają współczynnik odbicia wynoszący 95%, dzięki 

któremu możemy uzyskać znaczną redukcję mocy opraw projektowanej 

instalacji. W porównaniu z obecnymi anodyzowanymi odbłyśnikami, 

wykorzystując odbłyśnik HiR®, dla wielu typów instalacji oświetleniowej 

luminancja na jezdni może wzrosnąć nawet o 20%.

TERMICZNA OCHRONA

Lampy nowej generacji współpracując z elektronicznymi statecznikami, 

zapewniają ich większą wydajność i dłuższą trwałość. Jednak ze względu 

na dużą wrażliwość takiego statecznika na temperaturę, Schréder wprowadził 

innowacyjne rozwiązanie, oddzielając komorę osprzętu elektrycznego od 

komory optycznej, co w efekcie zapewnia dłuższą żywotność elektronicznych 

urządzeń. 

SAMOCZYSZCZACE SZKŁO

Oprawa FURYO wyposażona jest w szklany klosz, który został pokryty 

specjalną samoczyszczącą warstwą  utrudniającą osadzanie się 

zanieczyszczeń na jego powierzchni. Zasada somoczyszczenia polega na 

tym, że krople deszczu, dzięki specjalnej warstwie rozpraszają się po szkle 

zmywając pozostałości po wszelkich ewentualnych zabrudzeniach.

Samoczyszczące szkło w połączeniu z systemem Sealsafe IP 66, umożliwia 

przyjęcie współczynnika konserwacji opraw LMF na poziomie zbliżonym do 1. 

SZYBKA I BEZPIECZNA KONSERWACJA

Szybki dostęp do lampy bez użycia jakichkolwiek narzędzi redukuje czas 

obsługi do minimum. Dostęp do źródła światła następuje poprzez zwolnienie 

dźwigni, automatycznie rozłączając napięcie zasilania. Dzięki podwójnemu  

uszczelnieniu oraz systemowi Sealsafe®, całość oprawy posiada stopień 

szczelności na poziomie IP 66.

Furyo 3

F U R Y O    P R Z Y J A Z N A  Ś R O D O W I S K U

furyo
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Trzystopniowy system 

zamykania osprzętu. 

Otwarcie komory 

optycznej następuje 

poprzez podniesienie 

uchwytu. 

Uszczelka gwarantująca poziom 

szczelności na poziomie IP 66 

dla komory osprzętu elektrycznego.

System podwójnego 

uszczelnienia 

gwarantujący 

czystość komory 

optycznej.

Klosz wykonany jest w wersji samoczyszącej. 

Wielopłaszczyznowy odbłyśnik HiR®

o współczynniku odbicia na poziomie 95%. 

Dostępny jest również odbłyśnik

 w  standardowej, anodyzowanej wersji.

Montaż 

na wysięgniku 

lub bezpośrednio 

na słupie.

Moduł osprzętu 

elektrycznego 

umieszczony na 

demontowalnej płycie.

System Sealsafe® 

zapewniający 

szczelność komory 

optycznej oprawy 

na poziomie IP 66 

w całym okresie 

eksploatacji.

Termiczna izolacja, 

oddzielająca komorę lampy 

od elektronicznego układu 

zapłonowego w celu wydłużenia 

trwałości. 

Wymiana źródła światła 

następuje bez użycia 

jakichkolwiek narzędzi 

bądź przy użyciu 

śrub (jako 

opcja).

Dzięki użyciu nowoczesnych lamp 

wyładowczych możliwe stało się:

- zmniejszenie rozmiaru oprawy

-  zwiększenie sprawności oprawy 

oraz wydłużenie jej trwałości

- lepsze oddawanie barw

-  precyzyjne ustawienie źródła 

światła względem odbłyśnika

Szybki dostęp do lampy 

pozwalający na szybką 

konserwację.

f
u
r
y
o

Obudowa oprawy wykonana 

z wysokiej jakości, 

malowanego proszkowo 

odlewu aluminiowego.
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furyo

Odbłyśnik miniR® HiR® 1956

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI

Odbłyśnik HiR® 1922 Odbłyśnik HiR® 1947

FURYO 1    ŹRÓDŁA ŚWIATŁA – RODZAJE ODBŁYŚNIKÓW

FURYO 3    ŹRÓDŁA ŚWIATŁA – RODZAJE ODBŁYŚNIKÓW

 Odbłyśnik miniR® 1998

Odbłyśnik 1887 Odbłyśnik 1890 - płaska szyba

FOTOMETRIA

 E27/E40 |  PGZ12

 E27/E40 |  G12 |  PGZ12

Odbłyśnik Klosz Wysokoprężna lampa 
sodowa

Lampa 
Metalohalogenkowa Cosmopolis

 
 

szkło 50 W 70 W 35 W 70 W 150 W 45 W 60 W 90 W 140 W

miniR® HiR® 1956 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

miniR® 1998 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Odbłyśnik Klosz Wysokoprężna lampa 
sodowa

Lampa 
Metalohalogenkowa Cosmopolis

szkło 100 W 150 W 250 W 100 W 150 W 250 W 90 W 140 W

HiR® 1922  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1887  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

HiR® 1947  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1890  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Pojedynczy wysięgnik   Podwójny wysięgnik  

FLO – WERSJA 1250MM

Pojedynczy wysięgnik    Podwójny wysięgnik  

FLO – WERSJA 800MM

Montaż ścienny Montaż ścienny



ø !"!

#
#
!

DIMENSIONS

CHARACTERISTICS – LUMINAIRE

Tightness level:   IP66 (*)

Impact resistance:    IK 07 (**)

Aerodynamic resistance (CxS):  0,34 m2

Nominal voltage:   230 V - 50 Hz

Electrical insulation class:  II or I (option)

Weight:   8,5 kg

(*) according to standard IEC - EN 60598

(**) according to standard IEC - EN 62262

LIGHT SOURCES

DESCRIPTION

The Calla LED luminaire is made of aluminium. The 

indirect mirror system consits of a reflector with 208 free 

formed surfaces secundary and the LED-engine primary. 

The LED-engine is equipped with 30 high-power LEDs. 

On customers demand the system performance can be 

adjusted on a value between 22W and 37W.

To adapt to the desired lighting situation three versions 

of the LED engine are possible:

• With the DALI version (dimmable)

• Dimmer switch digital

• Dimmer switch analog

Due to the electronic components and LEDs the Calla LED 

luminaire is maintenance free. 

LIGHT DISTRIBUTION

High-power LEDs  

Type LUXEON® Rebel

Power 1,1 W

Number of LEDs 30

Colour white

Colour temperature LEDs neutral 4150 K

Luminous efficacy(*) 105 lm/LED

(*)  The type of LED used may be changed in accordance with the continuous and rapid 

developments in LED technology. To follow the progress of the luminous efficacy of the 

LEDs used in the Calla LED luminaire, please visit our web site.

AK140/LED Multilens

c
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HIGH QUALITY MATERIALS

The Calla LED luminaire is made of aluminium. The surfaces are powder coated 

and the glazing is made of UV-consistent and impact resistant material. The 

compatible Calla system pole is made of aluminium or steel. Both varaints are 

powder coated in every RAL-colour on customers demand.

LED LIGHTING TECHNIQUES

Our newest development, the indirect reflector system in combination 

with the LED-engine, gives the Calla LED luminaire the potential to reach a 

maximum of luminous efficiency. The secundary reflector consists of 208 

free formed surfaces. The LED-engine is equipped with 30 LEDs and has a 

system performance of 37W. This components guarantee a standardized light 

distribution.Until now this light distributions are possible with much more 

expenditure of energy. The standardized illumination of side roads with 4 m 

mounting height and 35 m spacing is possible.

MAINTENANCE FREE

Based on the used electronic components and LEDs the Calla LED luminaire is 

maintenance free. The change to a new lighting or control situation is with the

Calla LED luminaire very easy. The Calla LED luminaire is designed for a tool free 

opening. To fold away the top part it is only necessary to open the quick fast 

opener. The LED engine unit can be changed with a few simple steps to a different 

variant. 

If the LED engine unit is removed the electrical potential is disconnected.

EASY MOUNTING

The Calla LED luminaire is qualified for mounting on a 60 mm pole top.

For a harmonical cross over between luminaire and pole we recommend the

Calla LED system pole.

CALLA 

calla led



System-Pole tapered

detail

NEW DESIGN

The Calla LED luminaire was developed 

to illuminate cities, places, small towns 

and parks. Based on the asymmetric light 

distribution the Calla LED is especially 

qualified to illuminate side streets and 

streets in settlements. Introduced on a 

mounting height of 3,5 - 5,0 m the Calla LED

guaranteed a perfect and unique light 

solution and uniformity.

Her sensational new design and service 

kindness sets new benchmarks in the public 

illumination.

Colour: every RAL-colour possible

Cylindrical stepped pole
Pole top Ø 60 mm

detail

3,5 - 5,0 m
c
a
l
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ATLANTIS

OPIS 

Słupki �wietlne ATLANTIS dost�pne s� w  

ró�nych kolorach ( według. palety RAL) i ró�nych  

wersjach. Wysoko�ci opraw: 60cm oraz 100cm.  

Dodatkowo istnieje mo�liwo�� monta�u na podstawie  

�eliwnej o wysoko�ci 25cm. Czapka standardowo w  

wersji płaskiej lub półsferycznej 

MATERIAŁY 

Korpus: aluminium standardowo kolor czarny  

(RAL  9005) 

Klosz: poliw�glan stabilizowany na oddziaływanie 

UV matowy lub przezroczysty 

Raster: kolor w zale�no�ci od wersji standardowo  

kolor biały  (RAL  9003) 

OPCJE 

Bezpiecznik wewn�trzny 

Czapka w wersji sto�ka 

CHARAKTERYSTYKA

Szczelno�� oprawy:    IP 44 (*) 

Odporno�� na uderzenia PC:  IK 10 (**) 

Napi�cie znamionowe:  230 V – 50 Hz 

Klasa ochronno�ci   I 

(*) zgodnie z norm� EN 60598 

(**) zgodnie z norm� EN 50102 



LAMPY 

    (E) – �ródło z ba�k� eliptyczn�

PRZYKŁADOWE  WYKONANIA  OPRAWY  ATLANTIS

Lampy 

metalohalogenkowe 

Wysokopr��ne 

lampy sodowe 

Wysokopr��ne 

lampy rt�ciowe 

�wietlówki 

kompaktowe 

70W (E) 50W,70W (E) 50W,80W,125W(E)

W zale�no�ci od 

  wersji �ródła   

  np.: 24W 



ES-SYSTEM system URAN LED

457

5106010

5106020

5106030

5106040

5106050

52910?0

52920?0

52930?0

52940?0

52950?0

F
 67

IP 

URAN 10

URAN 10

URAN 10

URAN 10

URAN 10

LED

LED

LED

LED

LED

bia³y

bursztynowy

zielony

niebieski

czerwony

126x158

126x158

126x158

126x158

126x158

white

amber

green

blue

red

weiss

bernstein

grün

blau

rot

DxH

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

kg

Un

230V AC

230V AC

230V AC

230V AC

230V AC

áåëàÿ

ÿíòàðíàÿ

çåëåíàÿ

ãîëóáàÿ

êðàñíàÿ

URAN 10

URAN 10

URAN 10

URAN 10

URAN 10

bia³y

bursztynowy

zielony

niebieski

czerwony

126x98

126x98

126x98

126x98

126x98

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

230V AC

230V AC

230V AC

230V AC

230V AC

áåëàÿ

ÿíòàðíàÿ

çåëåíàÿ

ãîëóáàÿ

êðàñíàÿ

white

amber

green

blue

red

weiss

bernstein

grün

blau

rot

LED

LED

LED

LED

LED

H

D

H

D

O Œ W I E T L E N I E   Z E W N Ê T R Z N E    Í À Ð Ó Æ Í Î Å Î Ñ Â Å Ù Å Í È Å    E X T E R I O R  L I G H T I N G    A U S S E N B E L E U C H T U N G

Wersja z zespo³em diod 
LED ma³ej mocy. Soczewka
daj¹ca ciekawy efekt 
oœwietleniowy. 

Version with LV LED's 
and the special lens providing 
an interesting lighting effect.

 
 

Âåðñèÿ ñ íàáîðîì 
äèîäîâ LED ìàëîé 
ìîùíîñòè. Ñâåòîäèîäû 
ñíàáæåíû ëèíçàìè,
ïîçâîëÿþùèìè ïîëó÷èòü 
èíòåðåñíûé îñâåòèòåëüíûé 
ýôôåêò.

LED- Lichtoptik

Wersja z diod¹ LED du¿ej 
mocy. Soczewka 
podnosz¹c¹ skutecznoœæ 
œwietln¹. 

Version with power LED 
equipped with the special 
lens to intensify lighting 
effectiveness.

Âåðñèÿ ñ äèîäîì LED 
áîëüøîé ìîùíîñòè. 
Ñâåòîäèîä ñíàáæåí 
ëèíçîé,  ïîâûøàþùåé 
ýôôåêòèâíîñòü îñâåùåíèÿ.

Hochleistungs - LED Lichtoptik

5128007

5129007

5130007

5131007

5132007

URAN 20

URAN 20

URAN 20

URAN 20

URAN 20

4,85

4,85

4,85

4,85

4,85

230V AC

230V AC

230V AC

230V AC

230V AC

niebieski

bursztynowy

zielony

bia³y

czerwony

ãîëóáàÿ

ÿíòàðíàÿ

çåëåíàÿ

áåëàÿ

êðàñíàÿ

blue

amber

green

white

red

blau

bernstein

grün

weiss

rot

LED

LED

LED

LED

LED

238,5x248,5

238,5x248,5

238,5x248,5

238,5x248,5

238,5x248,5

H

D

Wersja z zespo³em diod LED 
ma³ej mocy. Szyba matowa. 

Version with LV LED's, 
frosted glass

Âåðñèÿ ñ íàáîðîì äèîäîâ 
LED ìàëîé ìîùíîñòè. 
Ñâåòèëüíèê ïåðåêðûò 
ìàòîâûì ñòåêëîì.

LED- Lichtoptik, Mattglas

0 
 0 - 2 x 5 • 1 - 2 x 15

0 0 
• 2 - 2 x 22• • • • •  •?  






