
Seria Sole
Oprawy są przeznaczone do całościowego oświetlenia obiektów przemysłowych o wysokości 
zawieszenia od 6 do 24 m. W zależności od wysokości montażu w ofercie dostępne są trzy opcje rozsyłu 
światła - średni, wąski i skoncentrowany. Wykonana z aluminium obudowa i poliwęglanowa pokrywa 
źródeł światła są odporne na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne. Tego typu wykonanie pozwala na 
zastosowanie SOLE w miejscach o wysokiej wibracji i trudnych warunkach pracy, salach gimnastycznych, 
halach handlowych, przy produkcji żywności, w magazynach.

Opis
Ultralekka konstrukcja oprawy (5 kg dla Sole - 200) pozwala na 
montaż w miejscach o ograniczonej stabilności sufitu oraz nie 
obciąża konstrukcji dachu w miejscach jej zastosowania.

Duża powierzchnia korpusu (1.1 m2  dla Sole - 200) skutecznie 
odprowadza ciepło, stąd zwiększony zakres temperatury roboczej 
do 50°C  oraz okresowo do 60°С.

Zastosowane diody LED pracują na 50% swojej maksymalnej 
mocy, co zwiększa niezawodność źródeł światła i żywotność 
lampy do 30%.

W przypadku awarii diody LED, klucz zabezpieczający blokuje 
uszkodzone źródło światła, przez co pozostałe diody pracują w 
standardowym trybie. Umiejscowiony na zewnątrz obudowy 
zasilacz jest łatwy w wymianie, którą można wykonać na miejscu, 
bez demontażu oprawy.

Oprawa Sole ma możliwość ściemniania w systemie1...10V w 
zakresie od 10... 100%, oraz współpracuje z systemem sterowania 
DALI po podłączeniu do odpowiedniego konwertera. 
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Sole-140 135 14 200 800 3,8

Sole-200 202 21 200 1200 4,6

Sole-270 270 28 300 1580 6,5

Seria Sole -  wytrzymałe lampy przemysłowe, które nie wymagają obsługi w całym okresie swojej pracy. 
Umieszczony na zewnątrz zasilacz jest łatwy w wymianie, którą można wykonać bez demontażu oprawy.

* - Dane podano dla opraw o temperaturze barwowej 5000K, Ra>72  i temperaturze otoczenia 25°C.

Sole

SSL 80 Osram

105 lm/W

4000 / 5000 K

Ra > 72...90

90...305 VAC

47...63 Hz

0,94

94 %

1...10V

10...100 %

-25...+50°C

IP65

50 000 godz.

5 lat

86°, 57°, 30°

Oprawa

Źródło światła

Skuteczność świetlna

Temperatura barwowa

Współczynnik oddawania barw

Rozsył światła

Parametry świetlny

Napięcie wejściowe

Częstotliwość

Współczynnik mocy

Sprawność

Sterowanie

Zakres sterowania

Parametry elektryczne

Zakres temperatury pracy

Stopień ochrony

Żywotność (ta=30°C)

Gwarancja

Parametry eksploatacyjne

Obudowa

Plafon

Parametry konsrtrukcyjne

Kolor

Specyfikacje

Model Moc (W) Strumień św. (lm) Długość (mm) Waga (kg)

aluminiowa

szary

poliwęglan
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Dane fotometryczne podane są dla lampy o temperaturze barwowej 5000K i współczynniku oddawania barw Ra>75. 
W przypadku wyboru oprawy o innej temperaturze barwowej dane oprawy mogą się różnić od podanych w katalogu, 
stąd przy projektowaniu należy dopasować odpowiedni plik.

Charakterystyki fotometryczne
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Oprawa serii Sole -XXX-S dedykowana jest do  
montażu na wysokości 4-9m jako oświetlenie 
otwartych powierzchni.

Sole-140/200/270-S

Akcesoria

Zestaw wsporników do montażu 
oprawy bezpośrednio do stropu.

Zestaw obrotowych uchwytów do 
montażu lampy pod kątem.

Zestaw uchwytów do montażu na 
linkach stalowych lub łańcuszkach.

Zestaw do podłączenia lampy z 
możliwością kontroli zasilania i 
oświetlenia.

Zestaw do podłączenia lampy z 
możliwością kontroli zasilania i 
oświetlenia.

Urządzenia do sterowania 
oświetleniem z czujnikami ruchu i 
oświetlenia.



Rysunki techniczne
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