
Seria Opera
Seria Opera –oprawaa o mocy 260W LED o wysokości montażowej 4...30m. W zależności od wysokości 
montażu, oprawa Opera występuje w dwóch wariantach rozsyłu światła - średni i wąski. Oprawa 
przeznaczone jest do oświetlania wysokich powierzchni przemysłowych, magazynowych i handlowych. 
Lampa jest w pełni przystosowana do współpracy ze sterownikiem DALI lub w trybie bezpośredniego 
podłączenia do czujników z możliwością manualnego sterowania oświetleniem.

Opis
Ultralekka konstrukcja oprawy (5,8 kg przy mocy 260W) pozwala 
na montaż  w  miejscach  o  ograniczonej  stabilności  sufitu  oraz  
nie obciąża konstrukcji dachu w miejscach jej zastosowania. 

Duża  powierzchnia  korpusu  (1,8m2  -  Opera-260)  skutecznie 
odprowadza ciepło, stąd zwiększony zakres temperatury oboczej 
do 40°C . 

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.  W  przypadku  awarii  jednego  ze  źródeł 
światła, spada moc oprawy o 2%, bez utraty na pozostałych jej 
parametrach. 

Oprawy Opera są przystosowane do sterowania światłem przez 
interfejs  DALI  w  zakres  pomiarowym  10  ...100%  i  może  się  to 
odbywać w oparciu o dowolny kontroler DALI.
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Model Moc (W) Strumień św. (lm) Długość (mm) Waga (kg)
Opera-100 108 13 800 710 3,1

Opera-150 155 19 800 1050 3,9

Opera-260 260 33 300 1747 5,8

Wysoka wydajność oprawy w połączeniu z inteligentnym systemem sterowania DALI maksymalizuje 
oszczędności na energii elektrycznej w przedsiębiorstwie. Lampa LED o wysokiej niezawodności, 
przemyślanym systemem ochrony źródeł światła, wyposażona w dwa zasilacze.

* - Dane podano dla opraw o temperaturze barwowej 5000K, Ra>75 i temperaturze otoczenia 25°C.

Oprawa Opera

Oslon Square OsramŹródło światła

128 lm/WSkuteczność świetlna

Temperatura barwowa

Wspołczynnik oddawania barw

Rozsył światła

4000 / 5000 K

Ra > 72...90

202...254 VAC

47...63 Hz

0,9

93 %

DALI

10...100 %

-35...+40°C

IP66

50 000 godz.

5 lat

aluminiowa

szary

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

PMMAPlafon

Kolor

Parametry konsrtrukcyjne

Specyfikacje

95°, 56°,25°,13°, 30°/111°    
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Oprawa serii Opera-XXX-S dedykowana jest do  
montażu na wysokości 4-9m jako oświetlenie 
otwartych powierzchni.

Oprawa serii Opera-XXX-N dedykowana jest do 
montażu na wysokości 10-18m za sprawą optyki, 
która wyróżnia się bardzo dobrym skupieniem i 
wysoką sprawnością. 

Oprawa serii Opera-XXX-C dedykowana jest do 
montażu na wysokości  do 24m za sprawą optyki, 
która wyróżnia się bardzo dobrym skupieniem i 
wysoką sprawnością.

Oprawa serii Opera-XXX-R została zaprojektowana 
do oświetlenia ścieżek komunikacyjnych. Dedykow-
ana wysokość montażu oprawy  do 20m.

Oprawa serii Opera-XXX-CC za sprawą precyzyjne-
go układ optycznego pozwala na montaż oprawy 
na wysokości do 30m.

Opera-100/150/260-S Opera-100/150/260-N

Opera-100/150/260-C Opera-100/150/260-CC

Opera-100/150/260-R
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Akcesoria

Zestaw wsporników do montażu 
oprawy bezpośrednio do stropu.

Zestaw uchwytów do montażu na 
linkach stalowych lub łańcuszkach.

Rysunki techniczne

Urządzenia do sterowania 
oświetleniem z czujnikami ruchu i 
oświetlenia.

Nowa generacja zasilaczy pozwala na sterowanie oświetleniem bez użycia głównego kontrolera. Programowalne 
zasilacze współpracują z czujnikami obecności oraz czujnikami natężenia światła. Taki zestaw doskonale sprawdza się 
w halach produkcyjnych i magazynowych. 

Funkcja CLO (Constant LumenOutput) pozwala na utrzymanie strumienia świetlnego oprawy na stałym poziomie 
przez cały okres eksploatacji. Degradacja diod prowadzi do zmniejszenia wydajności źródła światła i spadku strumie-
nia świetlnego z oprawy. Wbudowany w zasilaczu kontroler zwiększa prąd na diodzie LED w oparciu o określony 
interwał czasu, a tym samym gwarantuje utrzymanie stałego poziomu emisji światła.

Funkcja Constant Lumen Output 

Funkcja Korytarza – 2 poziomy natężenia światła w klatkach schodowych, ścieżkach komunikacyjnych pomiędzy 
regałami wysokiego składowania. Czas włączenia oświetlenia, okres trwania poszczególnych poziomów natężenia 
oraz moment przygaszenia światła do poziomu początkowego jest programowalny podczas produkcji opraw. 
Oprawy sterowane w oparciu o czujnik ruchu wymagają podłączenia do głównego kontrolera sterującego. 

Funkcja korytarza

Funkcja Touch DIM – sterowanie oświetleniem. Rozwiązanie nie wymaga podłączenia do kontrolera. Przy użyciu 
podstawowego przełącznika można wybrać odpowiedni poziom natężenia światła.

Funkcja Touch DIM
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