
Seria Vento
Seria Vento przeznaczona jest  do oświetlenia otwartych powierzchni, alejek komunikacyjnych w halach 
wysokiego składowania oraz centrach logistycznych. Zróżnicowany układ odbłyśników skutecznie skupia 
światło w alejce przejazdowej lub równomiernie oświetla otwarte powierzchnie. Za sprawą matowej 
pokrywy o wysokiej przepuszczalności światła, w oprawie VENTO nie występuje nieprzyjemne zjawisko 
olśnienia, przez co nawet po wielu godzinach pracy pod oprawą, nie odczuwalne jest zmęczenie oczu. 
Zalecana wysokość montażu - 6...12m.

Opis
Odbłyśnik wykonany z odblaskowego, anodyzowanego 
aluminium o współczynniku odbicia 97% zachowuje swoje 
parametry odbicia przez okres ponad 10 lat. 

Źródła światłą są zabezpieczone przed wyłączeniem w przypadku 
awarii jednej z diody LED. 

Odbłyśnik działający jako radiator z większa powierzchnię 
efektywnego odprowadzenia ciepła ponad dwukrotnie, przez co 
oprawa VENTO może pracować w maksymalnej temperaturze 
otoczenia do 40°C.

Diody LED pracują na poziomie do 40% maksymalnej mocy – za 
sprawą takiego rozwiązania osiągana jest maksymalna 
efektywność świetlna i wysoka żywotność.
Dzięki przystosowaniu lampy do pracy w systemie Touch DIM, 
możliwe jest sterowanie przy użyciu dotykowego przełącznika, 
który umożliwia płynną regulację natężenia oświetlenia bez 
kontrolera.
Konstrukcja oprawy umożliwia indywidualną kontrolę jej pracy w 
oparciu o czujniki natężenia, poprzez ustalenie stałego poziomu 
natężenia światła, czy czujniki ruchu, które w przypadku braku 
aktywności w danej strefie, ściemniają oprawę do wcześniej 
ustalonego poziomu.
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Vento-70-S/N 70 9 200 1000 2.1

Vento-100-S/N 105 13 800 1500 3.0

Vento-130-CC 130 17 000 1500 3.0

Wykorzystanie anodowanego reflektora z 97% sprawnością, jest odporny na zabrudzenie i czyszczenie. 
Skuteczne odprowadzenie balastu termicznego pozwala na wykorzystanie oprawy VENTO w 
pomieszczeniach o wysokim stopniu zapylenia.       

* - Dane podano dla oprawy o temperaturze barwowej 5000K, Ra>80 i temperaturze otoczenia 25°C.

Vento

LM561B Samsung

131 lm/W

4000 / 5000 K

Ra > 80 

202...254 VAC

47...63 Hz

0,9

93 %

DALI

10...100 %

40°/120°... 70°/120°

-35...+40°C

IP65

50 000 godz.

5 lat

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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Charakterystyki fotometryczne

Akcesoria

Zestaw uchwytów do montażu na 
linkach stalowych lub łańcuszkach.

Urządzenia do sterowania 
oświetleniem z czujnikami ruchu i 
oświetlenia.

Zestaw wsporników do montażu 
oprawy bezpośrednio do stropu.
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Vento-100-S

Vento-130-CC

Oprawa serii Vento-100-S dedykowana jest 
do  montażu na wysokości 6-9m jako 
oświetlenie otwartych powierzchni.

Oprawa serii Vento-100-N dedykowana jest 
do  montażu na wysokości 9-12m jako 
oświetlenie otwartych powierzchni.

Oprawa serii Vento-130-CC została zapro-
jektowana do oświetlenia ścieżek komunik-
acyjnych. Dedykowana wysokość montażu 
oprawy  do 15m.



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, obecności nie wymagają podłączenia do głównego kontrolera 
sterującego. 

Funkcja korytarza

Funkcja Touch DIM – sterowanie oświetleniem przy współpracy z czujnikami ruchu i czujnikami światła. Rozwiązanie nie 
wymaga podłączenia do kontrolera. Przy użyciu podstawowego przełącznika można wybrać odpowiedni poziom 
natężenia światła, który jest automatycznie utrzymywany.

Funkcja Touch DIM
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Rysunki techniczne


