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OMNIstar

Terület- és alagútvilágításra tervezve

Az OMNIstar megteremtette a hagyományos gázkisülési 
lámpák LED-es alternatíváját a csarnok-, alagút- és más 
egyéb nagy teljesítményt igénylő alkalmazási területeken. 
Mindezt alacsony bekerülési és üzemeltetési költség 
mellett.

Az OMNIstar bizonyítottan képes teljes mértékben kiváltani 
a nagy intenzitású kisülő-berendezéseket számos kültéri és 
beltéri alkalmazási területen. Kialakításából adódóan a 
teljesítmény és a rugalmasság páratlan kombinációját 
kínálja olyan területek megvilágításában, ahol nagy 
fényáramcsomagokra és a LED-es megoldás előnyeire van 
szükség.  

Az OMNIstar változatos konfigurációkban telepíthető 
(függeszthető, felületre vagy oszlopcsúcsra szerelhető) 1-3 
optikai egységgel.

Az OMNIstar képes fogadni az Owlet vezérlőrendszert és 
DALI protokollon keresztül más épületirányítási 
rendszerekkel kommunikálni, így a fényerőt a 
megvilágítandó terület valós igényeihez igazítva további 
energiamegtakarítás érhető el.

KIEMELŐ ÉS 
ÉPÜLETVILÁGÍTÁ

S

ALAGUTAK ÉS 
ALULJÁRÓK

PARKOLÓK NAGY TERÜLETEK IPARI 
CSARNOKOK ÉS 
RAKTÁRÉPÜLETE

K

NAGYFORGALMÚ 
UTAK ÉS 

AUTÓPÁLYÁK

SPORTLÉTESÍTMÉ
NYEK
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OMNIstar | ÁTTEKINTÉS

Koncepció

Az OMNIstar átfogó megoldást nyújt minden, nagy fényáramcsomagot igénylő alkalmazási 
területen. A berendezés egy optikai egységből (72 vagy 144 nagyteljesítményű LED-del), egy 
külső vezérlőegységből, gyorscsatlakozós vezetékekből és különféle felszerelő rendszerekből 
áll.

Az OMNIstar a LED-technológia energiahatékonyságát a Schréder által fejlesztett fotometriai 
koncepciók teljesítményével kombinálja. A LensoFlex®2 és LensoFlex®3 optikai rendszerek 
kialakítása és a fényeloszlások rugalmassága biztonságot, kényelmet és kiemelkedő 
hatékonyságot garantál. 

Az OMNIstar sportlétesítmények, alagutak, valamint nagy területek megvilágítására alkalmas 
reflektorokkal (ReFlexoTM ) is elérhető.

Szintén rendelhető kollimátoros lencserendszerrel (BlastFlexTM), amely az egyes sport- és 
épületvilágítási alkalmazások által igényelt speciális fényt biztosítja.

A masszív anyagokból készült OMNIstar szélsőséges időjárási körülmények között is helytáll. 
Kifejezetten ipari igényekre fejlesztett robbanásbiztos változatban is kapható.

Az OMNIstar optikai egységei moduláris kialakításúak, aminek köszönhetően a megvilágítandó 
terület fényigényét kielégítendő 1, 2, vagy 3 modul ugyanazon a tartóvázon csoportba 
rendezhető. A tökéletes végeredményt a helyszíni beállítás garantálja.

A különálló működtető egység gyorscsatlakozókkal könnyen beköthető az optikai egységhez, 
így a telepítés és a karbantartás leegyszerűsödik. A modern csatlakozórendszernek 
köszönhetően az OMNIstar lépést tud tartami a jövő technológiai fejlődéseivel.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
 KIEMELŐ ÉS ÉPÜLETVILÁGÍTÁS

 ALAGUTAK ÉS ALULJÁRÓK

 PARKOLÓK

 NAGY TERÜLETEK

 IPARI CSARNOKOK ÉS RAKTÁRÉPÜLETEK

 NAGYFORGALMÚ UTAK ÉS AUTÓPÁLYÁK

 SPORTLÉTESÍTMÉNYEK

KIEMELT 
TULAJDONSÁGOK
 Valódi előnyöket kínáló LED-es 
alternatíva nagy teljesítményigényhez a 
hagyományos gázkisülésű lámpákkal 
szemben

 Segítségével maximalizálható az 
energiamegtakarítás, karbantartási igénye 
minimális

 Rugalmasság: fényeloszlások széles 
választéka, moduláris kialakítás

 Könnyen dimmelhető: a fényerő szükség 
szerint igazítható a valós fényigényekhez

 A kimagaslóan hatékony fényeloszlásnak 
köszönhetően csökken a kihelyezendő 
lámpák száma.

 Változatos szerelési opciók és 
lehetőségek a lámpatest dőlési szögének 
helyszíni beállításához, az optimális 
fotometria érdekében

 Veszélyes ipari környezetben való 
használatra robbanásbiztos változat

 Kompakt kialakítás: kis méret alacsony 
belmagasságú alagutakhoz

 Változatos vezérlési lehetőségek, 
távvezérlési opció

Az IP66-os univerzális külső működtető 
egység, az OMNIbox egyszerre akár 4 optikai 
egységet is képes vezérelni
 

A lámpatest dőlésszöge a helyszínen könnyen 
beállítható
 

Az akár 144 nagyteljesítményű LED-et magába 
foglaló OMNIstar nagy fényáramcsomagokat 
kínál
 

Az egyszerű telepítés érdekében az OMNIstart 
gyorscsatlakozókkal szállítjuk
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OMNIstar | VERZIÓK

OMNIstar | sztenderd U kengyel OMNIstar | nagy U kengyel (fali rögzítéshez)

OMNIstar | nagy U kengyel (oszlopra 
rögzítéshez)

OMNIstar | szerelvény mennyezetre 
rögzítéshez (állítató)
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OMNIstar | VERZIÓK

OMNIstar | szerelvény mennyezetre 
rögzítéshez (fix) OMNIstar | függesztő szerelék lánccal

OMNIstar | 2 optikai egység, együttesen 
állítható

OMNIstar | 2 optikai egység, függetlenül 
állítható
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OMNIstar | VERZIÓK

OMNIstar | 3 optikai egység, együttesen 
állítható OMNIstar | OMNIbox | fix mennyezeti rögzítés
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OMNIstar | FOTOMETRIA

 LensoFlex®2

A LensoFlex®2 optika a fényszórás addíciós elvére épít. Minden 
egyes LED előtt egy plexilencse található, melyek együttesen 
adják a lámpatest fotometriai tulajdonságait. A LED-ek száma és 
az áram erőssége meghatározza a fényáramkibocsátás 
intenzitását.

A méltán népszerű LensoFlex®2 optikát üvegbúra zárja, amely 
védelmet biztosít a berendezésnek a környezeti hatásokkal 
szemben.

 

 LensoFlex®3

LensoFlex®3 A LensoFlex®3 lencséi rugalmas, optikai minőségű 
szilikonból készülnek, ezáltal első osztályú áttetszőséget és 
kiváló fénytani stabilitást biztosítanak. A szilikon plexihez 
viszonyított jobb hőtűrése miatt a hőmérséklet kevésbé kritikus a 
LensoFlex®3 lencsék esetén. Ez két különböző előnyt biztosít: a 
LensoFlex®3 jobb fénytani jellemzőket biztosít meleg éghajlaton, 
és lehetővé teszi a magasabb LED áram használatát, így nagyobb 
összfényáram és jobb fényáram/kg érték érhető el. 
Anyagösszetételének köszönhetően az élettartam alatti sárgulás 
elhanyagolható.

 

 ReFlexo™

Kiemelkedő reflexióval rendelkező fémreflektorok használatával 
a ReFlexo™  optika kiemelkedő teljesítményt nyújt olyan 
alkalmazási területeken mint az alagútvilágítás, nagy kiterjedésű 
területeket bevilágítása, sportvilágítás, vagy kötényvilágítás. 

A ReFlexo™  másik fontos előnye, hogy képes minden fényt a 
lámpatest elejébe irányítani, ezzel megakadályozva a háttérfény-
kibocsátást. A ReFlexo™  káprázásmentes világítással biztosít 
vizuális komfortot.

 

 BlastFlex™

A BlastFlex™ optika egy a Schréder által fejlesztett szilikonos 
kolimátor rendszer, mely különleges fotometriai tulajdonságának 
köszönhetően kifejezetten épületek kiemelő világítására, 
sportvilágításra alkalmas. 

A speciális optika alkalmazásával a fényt a lehető 
legpontosabban a megvilágítandó területre irányíthatjuk, 
csökkentve ezzel a fényszennyezést, optimalizálva az 
energiafelhasználást. 

A tökéletes hőelvezetésnek köszönhetően a BlastFlex™ optikák 
rendkívül magas meghajtóáramok mellet is biztonsággal 
használhatók, kiemelkedő fényáramok mellett. A technolóiával 
alkalmazásával a felület elöregedés okozta sárgulása is 
kiküszöbölhető.
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OMNIstar | VEZÉRLÉSEK

 Konstans fényáramtartás (CLO)

A rendszer kompenzálja a fényáramkibocsátás intenzitásának 
csökkenéséből fakadó, az élettartam kezdeti szakaszában 
jelentkező többletvilágítást. A fényáram időbeli csökkenését 
számításba kell venni, hogy az előre meghatározott megvilágítási 
szintet a lámpatestek teljes hasznos élettartama alatt biztosítani 
lehessen. Az állandó fényáramkibocsátás szabályozása nélkül, a 
telepítéskori áramerősséget a későbbiek során fokozni kell, hogy 
a fényáram csökkenését ellensúlyozni lehessen. A 
fényáramváltozás folyamatos ellenőrzésével, fenntartva a 
szabványos megvilágítási szintet, a lámpatest teljes élettartama 
alatt a szükséges energia mennyiséget lehet biztosítani.

1. Sztenderd fogyasztás | 2. LED-es fogyasztás állandó 
fényárammal (CLO) | 3. Megtakarítás

 Egyedi fényáramszabályzás

Az intelligens meghajtóegységek a gyártás során a kért dimmelési 
profilra programozhatók. A sztenderd megoldás keretében max. 
5 lépcső állítható be, 5 eltérő világítási szinttel kombinálva. A 
programozás külön vezetékelést nem igényel. A berendezés ki és 
bekapcsolása között, az előre beállított dimmelési profil 
automatikusan végrehajtódik. Az dimmelési profil alkalmazásával 
maximalizálhatóvá válik az energiamegtakarítás, biztosítva ezzel a 
változó mértékű forgalom igényelte eltérő megvilágítási szintet.

A. Teljesítmény | B. Idő
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OMNIstar | VEZÉRLŐ RENDSZEREK ALAGUTAKHOZ

 Advanced Tunnel Solution (ATS)

Az ATS (Advanced Tunnel Solution) a lámpák vezérlőihez 
(Lumgate) kapcsolódó rendszer, amely lehetővé teszi előre 
beállított konfigurációk telepítését, valamint segítségével 
bármikor átvehető a rendszer fölötti irányítás. Az ATS vezérlő 
önmagában is működik, de csatlakoztatható a fő alagútvezérlő 
rendszerhez is, így egyéb, a világításhoz nem közvetlenül 
kapcsolódó tényezőket (forgalomi adatok, szellőzés, tűzjelző stb.) 
is képes figyelembe venni.

 

 Fényerősségmérő (L20)

A fényerősségmérő a természetes fény erősségét méri a 
bejáratoknál, majd az ATS a kapott adatok alapján úgy állítja be a 
lámpák fényerősségét, hogy az áthaladók problémamentesen 
szokhassanak hozzá a megváltozott fényviszonyokhoz..

 

 Lumgate

A Lumgate a lámpák driver-éhez csatlakozó eszköz, amely 
szabályozza a fényerőt, valamint további funkciókat is ellát, 
például adatokat szolgáltat. Egy Lumgate egyszerre több lámpa 
vezérlésére is képes.

 

 Tunnel Control System (TCS)

A Tunnel Control System (TCS) egy átjáró, amely kapcsolatot 
biztosít az ATS vezérlőkkel, illetve igény esetén az alagút 
központi vezérlőrendszerével (SCADA) is.
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OMNIstar | Owlet

Owlet IoT távolról irányítja a lámpatesteket egy világítási hálózatban, 
lehetőséget teremtve a megnövelt hatékonyságra, a pontos valós 
idejű adat és energia megtakarításra, akár 85%-os mértékben.

ALL-IN-ONE
A LUCO P7 CM vezérlő a legfejlettebb tulajdonságokkal rendelkezik 
az optimalizált vagyonkezelés számára. Integrált alkonykapcsolóval 
rendelkezik és csillagászati órával alkalmazkodik az évszakoknak 
megfelelő dimmelési profilokhoz.

EGYSZERŰ TELEPÍTÉS
A vezeték nélküli kommunikációnak köszönhetően kábelezére nincs 
szükség. A hálózatnak nincsenek fizikai korlátai vagy más határai.
Az egyetlen vezérlő egységtől a határtalan hálózatig bármikor 
bővítheti világítási rendszerét.
A valós idejű helymeghatározással és a lámpatestek 
tulajdonságainak automata észlelésével a telepítés könnyű és gyors.

FELHASZNÁLÓBARÁT
Amint egy vezérlőt elhelyeznek egy lámpatesten, az azonnal 
megjelenik a GPS koordinátáival a webalapú térképen. Egy könnyen 
használható kezelőfelület lehetővé teszi minden felhasználónak, 
hogy rendezze és testre szabja a képernyőket, statisztikákat és 
riportokat. A felhasználó lényegi és valós idejű információkat kap.
Az Owlet IoT webes alkalmazáshoz bárhonnan hozzá lehet férni, 
ahol van egy az internetre csatlakozott eszköz. Az applikáció 
alkalmazkodik az eszközhöz, hogy intuitív és felhasználóbarát 
élményt tudjon nyújtani.
A valós idejű értesítések előre programozhatók, hogy felügyeljék a 
világítási rendszer lefontosabb elemeit.

LUCO P7 CM vezérlő csatlakoztatása a 7 pólusú NEMA aljzatba

VÉDELEM
Az Owlet IoT rendszer helyi vezetéknélküli mesh kommunikációs 
hálózatot használva irányítja a helyszíni lámpatesteket, kombinálva 
egy távirányítású rendszerrel, mely a felhőt használva biztosítja a 
zavartalan kétirányú adatforgalmat a központi irányítási 
rendszerhez. 
A rendszer titkosított IP V6 kommunikációt használ, hogy megvédje 
az adatfogalmat mindkét irányban. A biztosított APN-en (Access 
Point Name – hozzáférési pont neve) keresztül az Owlet IoT a 
védelem magas fokát biztosítja.
Egy rendkívüli kommunikációs meghibásodás esetén, a beépített 
csillagászati óra és fotocella átveszi az irányítást a lámpatest be és 
kikapcsolása felett, ezzel elkerülve a teljes sötétséget az éjszaka 
folyamán.

HATÉKONY
A szenzoroknak és/vagy az előre programozott beállításoknak 
köszönhetően, a világítási forgatókönyvek könnyen alkalmazhatók, 
hogy megbirkózzanak a közösségi eseményekkel, biztosítva a 
szükséges megvilágítási szintet a megfelelő időben és a megfelelő 
helyen.
A pontos valós idejű visszajelzés és az érthető jelentések biztosítják, 
a hálózat hatékony működését és a karbantartás optimalizálását.
Amikor a LED lámpatestek be vannak kapcsolva, az induló áram, 
problémát jelenthet az elektromos hálózat számára. Owlet IoT 
programozott algoritmusa mindenkor megvédi a hálózatot.

NYITOTT
A LUCO P7 CM vezérlő a szabvány 7 pólusú NEMA aljzatra 
illeszthető és DALI vagy 1-10V kommunikáción keresztül vezérli a 
lámpatestet.
Az Owlet IoT az IPv6 szabványra épül. Az eszközök ezen címzési 
rendszere lehetővé teszi, a szinte korlátlan számú egyedi variáció 
létrehozását, így a nem hagyományos komponenseket is az 
internethez vagy számítógépes hálózathoz lehet csatlakoztatni. A 
nyilvános alkalmazás-programozási felületen (API/application 
programming interface) keresztül, az Owlet IoT integrálható már 
meglévő vagy jövőbeli globális irányítási rendszerekbe.
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OMNIstar | ATS VEZÉRLŐ RENDSZER

A Schréder és a Phoenix Contact által közösen fejlesztett ATS 
rendszert arra tervezték, hogy a fényforrások világítási szintjét 
pontosan szabályozza az alagútban lévő környezeti feltételek 
függvényében, figyelje az energiafogyasztást, és jelentse az 
üzemidőt és az esetleges problémákat a karbantartók felé. A 
rendszer képes önmagát üzembe helyezni, és lehetővé teszi a 
különféle világítási beállítások bármikori alkalmazását, akár 
távvezérléssel is.

PONTOS ÉS FOLYAMATOS DIMMELÉS
Az ATS 25 különböző dimmelési (fényáramszabályzási) szinttel 
dolgozik, így a világítás mindig pontosan igazítható a valós 
igényekhez. A túlvilágítás így elkerülhető, az energiafogyasztás pedig 
jelentősen csökken, miközben folyamatosan garantált a biztonságos 
és kényelmes közlekedéshez szükséges világítási szint.

RUGALMASSÁG
A rugalmas redundancia többszintű biztonságot kínál, nemcsak a 
világításban.

PLUG AND PLAY ÜZEMBE HELYEZÉS
Az alagútvilágítási tanulmány közvetlenül importálható az ATS 
rendszerbe. Ez a funkció a Lumgate-ek automatikus címzésével 
kombinálva kiemelkedően rövid üzembehelyezési időt eredményez 
a lámpatestek telepítése után. Minden lámpa vagy lámpacsoport 
testre szabott dimming profilt kap, pozíciójának és egyéb 
körülményeinek megfelelően.

INTERAKCIÓ KÜLSŐ RENDSZEREKKEL
Az alagúthoz kapcsolódó bármely összetevő (vészkijárat, füst 
elvezető rendszer, forgalomfigyelő stb.) által küldött vagy fogadott 
jelzés vagy parancs használható arra, hogy aktiváljon valamilyen 
világítási beállítást. Az alagút összes eszköze irányítható ugyanazzal 
a busz paranccsal.

MAXIMÁLIS BIZTONSÁG
A rendszer segítségével egyszerűen beállíthatók a vészhelyzet vagy 
katasztrófa esetén alkalmazandó világítási opciók.

ADAPTÍV VILÁGÍTÁS A SEBESSÉG 
FÜGGVÉNYÉBEN
Az Advanced Tunnel Solution (ATS) forgalomfigyelő rendszerhez is 
csatlakoztatható, a kapott forgalmi adatok, például a sebesség és a 
forgalom sűrűsége alapján, az adott szituációhoz állítható a világítás 
szintje. Ezzel tovább csökkenthető az energiafogyasztás, és 
növelhető a rendszer élettartama, miközben végig biztosítva 
maradnak az optimális körülmények az autósok számára.

ADAPTÍV VILÁGÍTÁS A SZENNYEZETTSÉG 
FÜGGVÉNYÉBEN
A tisztítási ciklusok alapján az Advanced Tunnel Solution (ATS) 
számításba tudja venni a porlerakódás okozta fényerőcsökkenést, 
így folyamatosan képes biztosítani a szükséges világítási szintet az 
alagútban. Se többet, se kevesebbet. Ez további 
energiamegtakarítást jelent a biztonság és a kényelem fenntartása 
mellett.
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Ajánlott 
fénypontmagasság

8m - 45m | 26' - 148'

FutureProof Jövőbeli fejlesztések fogadására 
alkalmas berendezés

Beépített működtető 
egység

Nem

CE Nyilatkozat Igen

CB Nyilatkozat Igen

ENEC Igen

ENEC+ Igen

ETL/UL listázott Igen

ROHS megfelelőség Igen

2018. december 27-i 
francia törvény - 
megfelel az 
alkalmazás 
típusainak

a, b, c, d, e, f, g

Élettartam vizsgálat LM 79-08 (akkreditált labor által az 
ISO17025 szabvány szerint mérve)

ANYAGOK

Ház Alumínium

Optika Alumínium tükör
PMMA
Szilikon

Búra Edzett üveg
Homokolt üveg
Polikarbonát

Festés típusa Poliészteres porfestés

Szín AKZO 900 szemcsés grafitszütke

Védettségi szint IP 66

Törési szilárdság IK 08

Rezgésállóság Megfelel az ANSI 1.5G és 3G valamit a 
módosított IEC 68-2-6 (0,5G) 
szabványoknak

Karbantarthatóság Az optikai egység szerszám nélkül 
cserélhető

Labdavédettségi 
megfelelősség

DIN18 032-3:1997-04 az EN 13 964 Annex 
D szabvány szerint

Robbanásbiztos 
megfelelősség

IECEx / ATEX az EN 60079 szabvány 
szerint |  TÜV 16 ATEX 7895 X | Ex II 3 G 
Ex nR IIC T4 Gc | TÜV 16 ATEX 7896 X | Ex 
II 2 D Ex tb IIIC T100°C Db | IECEx TUR 
16.0037X

· Bármiylen RAL vagy AKZO színben elérhető

ÜZEMELTETÉSI KÖRÜLMÉNYEK

Üzemelési 
hőmérsékleti 
tartomány (Ta)

-30 °C és +55 °C között

· Függ a világítótest konfigurációjától. Bővebb információért forduljon 
kollégánkhoz.

ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Érintésvédelmi 
osztály

Class 1US, Class I EU, Class II EU

Elektromágneses 
kompatibilitás (EMC)

EN 61547 / EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -
8, -11

Kommunikáció 1-10V, DALI

Egyéb opciók Bi-power, Autonóm 
fényáramszabályozás, Lumgate, 
Fotocella

NEMA kompatibilitás 3 pólusú (opcionális)
7 pólusú (opcionális)

Kapcsolódó 
távfelügyeleti 
rendszer(ek)

Owlet Nightshift
Owlet IoT
Advanced Tunnel Solution (ATS)
Nicolaudie
Pharos

· Működtető egység elektromos információi

FÉNYFORRÁS TULAJDONSÁGOK

LED 
színhőmérséklete

3000K (Melegfehér 730)
3000K (Melegfehér 830)
4000K (Semlegesfehér 740)
4000K (Semlegesfehér 940)
5700K (Hidegfehér 757)
5700K (Hidegfehér 957)

Korrelált 
színhőmérséklet 
(CRI)

>70 (Melegfehér 730)
>80 (Melegfehér 830)
>70 (Semlegesfehér 740)
>90 (Semlegesfehér 940)
>70 (Hidegfehér 757)
>90 (Hidegfehér 957)

Felfelé irányuló 
fénykibocsátási 
arány (ULOR)

0%

FÉNYFORRÁS ÉLETTARTAMA Tq = 25°C ESETÉN

Minden konfiguráció 
esetén

100000h - L85
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MÉRETEK ÉS RÖGZÍTÉS

AxBxC (mm) 532x80x530 | 20.9x3.1x20.9

Tömeg (kg) 14 | 30.8

Aerodinamikai felület (CxS) 0.26

Sztenderd rögzítés Kampó függesztett rögzítéshez
Oszlopcsúcsra szerelhető – Ø76mm
Oszlopcsúcsra szerelhető – Ø76-108mm
Karra szerelhető – Ø76mm
Tartószerkezet, mely lehetővé teszi a dőlésszög helyszíni beállítását
Felületre szerelhető
Mennyezet síkjára rögzítés
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OMNIstar | TELJESÍTMÉNYSZINTEK

Névleges 
fényáram 

(lm)
Melegfehér 

730

Névleges 
fényáram 

(lm)
Semlegesfeh

ér 740

Névleges 
fényáram 

(lm)
Melegfehér 

830

Névleges 
fényáram 

(lm)
Hidegfehér 

757

Névleges 
fényáram 

(lm)
Hidegfehér 

957

Névleges 
fényáram 

(lm)
Semlegesfeh

ér 940

Felve
tt 

teljes
ítmé
ny 

(W)*

Tipik
us 

fény
hasz
nosít
ás 

(lm/
W)Lámpatest LED-ek 

száma Áram (mA) Mini
mum

Maxi
mum

Mini
mum

Maxi
mum

Mini
mum

Maxi
mum

Mini
mum

Maxi
mum

Mini
mum

Maxi
mum

Mini
mum

Maxi
mum -ig Fotometria

72 350 820
0

1120
0

840
0

1160
0 - - - - - - - - 78 155

   

72 350 - - 930
0

1160
0

810
0

1010
0

930
0

1160
0

810
0

102
00

780
0

980
0 76 159

   

72 500 1120
0

154
00

1160
0

159
00 - - - - - - - - 111 143

   

72 500 - - 129
00

162
00

1130
0

1410
0

129
00

162
00

1130
0

142
00

109
00

137
00 108 150

   

72 700 1510
0

204
00

156
00

2110
0 - - - - - - - - 156 138

   

72 700 - - 175
00

218
00

152
00

190
00

175
00

218
00

153
00

192
00

148
00

185
00 151 147

   

72 1000 200
00

275
00

207
00

284
00 - - - - - - - - 225 126

   

72 1000 - - 240
00

301
00

209
00

262
00

240
00

301
00

2110
0

264
00

203
00

254
00 218 138

   

72 1200 - - 278
00

347
00

243
00

302
00

278
00

347
00

244
00

304
00

235
00

293
00 265 131

   

144 350 164
00

224
00

169
00

232
00 - - - - - - - - 160 155

   

144 350 - - 186
00

233
00

162
00

203
00

186
00

233
00

163
00

205
00

157
00

197
00 157 160

   

144 500 228
00

307
00

235
00

317
00 - - - - - - - - 228 143

   

144 500 - - 263
00

330
00

230
00

288
00

263
00

330
00

231
00

290
00

223
00

279
00 220 153

   

144 700 300
00

406
00

3110
0

420
00 - - - - - - - - 336 137

   

144 700 - - 346
00

444
00

302
00

387
00

346
00

444
00

303
00

389
00

292
00

375
00 327 150

   

144 1000 393
00

528
00

406
00

546
00 - - - - - - - - 480 121

   

144 1000 - - 476
00

593
00

415
00

518
00

476
00

593
00

418
00

521
00

403
00

502
00 462 136

   

O
M

N
Is

ta
r

144 1200 - - 547
00

678
00

477
00

591
00

547
00

678
00

480
00

595
00

463
00

573
00 532 128

   

Tolerancia ± 7% fényáram- és ± 5 % elektromosteljesítmény esetén
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0 Lencse nélkül 2258 2258 AS

2258 SY 2259 2259 AS

2259 SY 2260 2260 AS
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2260 SY 2261 2261 AS

2261 SY 2266 2266 AS

2297 5068 5068 SY
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5096 5096 SY 5098

5098 SY 5102 5102 - BL

5102 SY 5103 5103 - BL
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5103 SY 5112 5112 - BL

5112 SY 5117 5117 - BL

5117 SY 5118 5118 - BL
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5118 SY 5119 5119 - BL

5119 SY 5120 5120 - BL

5120 SY 5121 5121 - BL
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5121 AS 5121 SY 5136

5136 - BL 5137 5137 - BL

5138 5138 - BL 5139
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5139 - BL 5140 5140 - BL

5141 5141 - BL 5144 Balos Zebra

5144 Balos Zebra BL 5145 Jobbos Zebra 5145 Jobbos Zebra BL
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5147 5162 5163

5164 5182 Keskeny fényeloszlás 5182 Keskeny fényeloszlás 
Függőleges lamellák

5182 Keskeny fényeloszlás Kapó 5182 Keskeny fényeloszlás Vízszintes 
fényterelő

5184 Közepes fényeloszlás
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5184 Közepes fényeloszlás 
Függőleges lamellák

5184 Közepes fényeloszlás Kapó 5184 Közepes fényeloszlás 
Vízszintes fényterelő

5185 Széles fényeloszlás 5185 Széles fényeloszlás Függőleges 
lamellák

5185 Széles fényeloszlás Kapó

5185 Széles fényeloszlás Vízszintes 
fényterelő

5186 Aszimmterikus 10°-ban 5186 Aszimmterikus 10°-ban 
Függőleges lamellák
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5186 Aszimmterikus 10°-ban Kapó 5188 5244

5244 - BL 5245 5245 - BL

5246 5246 - BL 5247
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5247 - BL 5248 5248 - BL

5249 5249 - BL 5250

5250 - BL 5251 5253
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6293 6295 Lencse nélkül


