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LED osvětlení

Interierová LED svítidla

A+

450mm

48W

2880lm

stmívatelná

LED stmívatelné osvětlení Treviso
s dálkovým ovládáním
WO768-W

Změna chromatičnosti:
3000K - 6500K

Stmívání

LED stmívatelné osvětlení s dálkovým ovládáním
a možností změny chromatičnosti (teploty světla).
Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi
přednastavenými módy svícení. Jedním ovladačem lze ovládat více světel najednou.
• pro instalaci na stěny a stropy
• spotřeba: max. 48W
• světelný tok: max. 2880lm
• teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K
• dálkový ovladač součástí
(2xAAA baterie nejsou součástí)
• životnost LED: 20.000 hodin
• úhel svícení: 120°

• index podání barev Ra: >80
• materiál: Fe + PS
• krytí: IP20
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• tvar: kulatý • barva: bílá
• rozměry: 450 x 100mm

450mm

48W

2880lm

stmívatelná

LED stmívatelné osvětlení Treviso
s dálkovým ovládáním
WO768-G
Změna chromatičnosti:
3000K - 6500K

Stmívání

LED stmívatelné osvětlení s dálkovým ovládáním
a možností změny chromatičnosti (teploty světla).
Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi
přednastavenými módy svícení. Jedním ovladačem lze ovládat více světel najednou.
• pro instalaci na stěny a stropy
• spotřeba: max. 48W
• světelný tok: max. 2880lm
• teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K
• dálkový ovladač součástí
(2xAAA baterie nejsou součástí)
• životnost LED: 20.000 hodin
• úhel svícení: 120°

450mm

48W

2880lm

• index podání barev Ra: >80
• materiál: Fe + PS
• krytí: IP20
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• tvar: kulatý • barva: šedá
• rozměry: 450 x 100mm

stmívatelná

LED stmívatelné osvětlení Treviso
s dálkovým ovládáním
WO769-W
Změna chromatičnosti:
3000K - 6500K

Stmívání

LED stmívatelné osvětlení s dálkovým ovládáním
a možností změny chromatičnosti (teploty světla).
Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi
přednastavenými módy svícení. Jedním ovladačem lze ovládat více světel najednou.
• pro instalaci na stěny a stropy
• spotřeba: max. 48W
• světelný tok: max. 2880lm
• teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K
• dálkový ovladač součástí
(2xAAA baterie nejsou součástí)
• životnost LED: 20.000 hodin
• úhel svícení: 120°

450mm

48W

2880lm

• index podání barev Ra: >80
• materiál: Fe + PS
• krytí: IP20
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• tvar: čtvercový • barva: bílá
• rozměry: 450 x 450 x 100mm

stmívatelná

LED stmívatelné osvětlení Treviso
s dálkovým ovládáním
WO769-G
Změna chromatičnosti:
3000K - 6500K

Stmívání

LED stmívatelné osvětlení s dálkovým ovládáním
a možností změny chromatičnosti (teploty světla).
Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi
přednastavenými módy svícení. Jedním ovladačem lze ovládat více světel najednou.
• pro instalaci na stěny a stropy
• spotřeba: max. 48W
• světelný tok: max. 2880lm
• teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K
• dálkový ovladač součástí
(2xAAA baterie nejsou součástí)
• životnost LED: 20.000 hodin
• úhel svícení: 120°

• index podání barev Ra: >80
• materiál: Fe + PS
• krytí: IP20
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• tvar: čtvercový • barva: šedá
• rozměry: 450 x 450 x 100mm

Interierová LED svítidla

A+

490mm

76W

4180lm

stmívatelná

LED stmívatelné osvětlení Cascade
s dálkovým ovládáním
WO757

Kombinace vrstev
studené a teplé barvy

Stmívání

LED stmívatelné osvětlení Cascade s dálkovým ovládáním
a možností změny chromatičnosti (teploty světla).
Kombinace vrstev studené a teplé barvy světla vytvářejí jedinečný designový celek
Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit světelné kombinace
či volit mezi přednastavenými módy svícení. Jedním ovladačem lze ovládat
více světel najednou. Světlo lze rovněž ovládat obyčejným nástěnným vypínačem.
• pro instalaci na stropy
• spotřeba: max. 76W
• světelný tok: max. 4180lm
• teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K
• dálkový ovladač součástí
• životnost LED: 20.000 hodin
• úhel svícení: 180°
• index podání barev Ra: >80

• materiál: Fe + PMMA
• krytí: IP20
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -10°C až 50°C
• tvar: kulatý
• rozměry: 490 x 60mm

480mm

86W

stmívatelná

4730lm

LED stmívatelné osvětlení Cascade
s dálkovým ovládáním
WO758

Změna chromatičnosti:
3000K - 6500K

Stmívání

LED stmívatelné osvětlení Cascade s dálkovým ovládáním
a možností změny chromatičnosti (teploty světla).
Kombinace vrstev studené a teplé barvy světla vytvářejí jedinečný designový celek
Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit světelné kombinace
či volit mezi přednastavenými módy svícení. Jedním ovladačem lze ovládat
více světel najednou. Světlo lze rovněž ovládat obyčejným nástěnným vypínačem.
• pro instalaci na stropy
• spotřeba: max. 86W
• světelný tok: max. 4730lm
• teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K
• dálkový ovladač součástí
• životnost LED: 20.000 hodin
• úhel svícení: 180°
• index podání barev Ra: >80

240mm

30W

• materiál: Fe + PMMA
• krytí: IP20
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -10°C až 50°C
• tvar: čtvercový
• rozměry: 480 x 480 x 60mm

1650lm

LED osvětlení Cascade
WO759

LED osvětlení Cascade kombinuje vrstvy studené a teplé barvy světla
vytvářející jedinečný designový celek.

Možnost otáčení jednotlivých vrstev

• pro instalaci na stěny a stropy
• spotřeba: max. 30W
• světelný tok: max. 1650lm
• teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K
• dálkový ovladač součástí
• životnost LED: 20.000 hodin
• úhel svícení: 180°
• index podání barev Ra: >80

230mm

27W

• materiál: Fe + PMMA
• krytí: IP20
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -10°C až 50°C
• tvar: čtvercový
• rozměry: 240 x 240 x 90mm

1485lm

LED osvětlení Cascade
WO760

LED osvětlení Cascade kombinuje vrstvy studené a teplé barvy světla
vytvářející jedinečný designový celek.

Možnost otáčení jednotlivých vrstev

• pro instalaci na stěny a stropy
• spotřeba: max. 27W
• světelný tok: max. 1485lm
• teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K
• dálkový ovladač součástí
• životnost LED: 20.000 hodin
• úhel svícení: 120°
• index podání barev Ra: >80

• materiál: Fe + PMMA
• krytí: IP20
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -10°C až 50°C
• tvar: kulatý
• rozměry: 230 x 90mm

200mm

37W

2198lm

LED osvětlení Cascade
se změnou chromatičnosti
WO782

LED osvětlení Cascade kombinuje vrstvy studené a teplé barvy.
Rychlými, po sobě jdoucími stisky obyčejného vypínače,
lze měnit teplotu světla jednotlivých vrstev.
Kombinace vrstev
studené a teplé barvy

• pro instalaci na stěny a stropy
• spotřeba: max. 37W
• světelný tok: max. 2198lm
• teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K
• životnost LED: 20.000 hodin
• úhel svícení: 180°
• index podání barev Ra: >80
• materiál: Fe + PMMA

200mm

34W

• krytí: IP20
• napětí: 175-265V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -10°C až 50°C
• tvar: čtvercový
• rozměry: 200 x 200 x 60mm

1850lm

LED osvětlení Cascade
se změnou chromatičnosti
WO783

LED osvětlení Cascade kombinuje vrstvy studené a teplé barvy.
Rychlými, po sobě jdoucími stisky obyčejného vypínače,
lze měnit teplotu světla jednotlivých vrstev.
Kombinace vrstev
studené a teplé barvy

• pro instalaci na stěny a stropy
• spotřeba: max. 34W
• světelný tok: max. 1850lm
• teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K
• životnost LED: 20.000 hodin
• úhel svícení: 180°
• index podání barev Ra: >80
• materiál: Fe + PMMA

• krytí: IP20
• napětí: 175-265V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -10°C až 50°C
• tvar: kulatý
• rozměry: 200 x 60mm

390mm

24W

1800lm

stmívatelné

LED stmívatelné osvětlení Silver
s dálkovým ovládáním
WO761
Změna chromatičnosti:
3000K - 6500K

Stmívání

LED stmívatelné osvětlení Silver s dálkovým ovládáním
a možností změny chromatičnosti (teploty světla).
Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi
přednastavenými módy svícení. Jedním ovladačem lze ovládat více světel najednou.
Světlo lze rovněž ovládat obyčejným nástěnným vypínačem.
• pro instalaci na stěny a stropy
• spotřeba: max. 24W
• světelný tok: max. 1800lm
• teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K
• dálkový ovladač součástí
• životnost LED: 20.000 hodin
• úhel svícení: 180°

• index podání barev Ra: >80
• materiál: Fe + PMMA
• krytí: IP20
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 390 x 65mm

WO762
370mm

24W

1440lm

stmívatelné

LED stmívatelné osvětlení Star
s dálkovým ovládáním
WO762 / WO763

LED stmívatelné osvětlení Star s dálkovým ovládáním
a možností změny chromatičnosti (teploty světla).
Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi
přednastavenými módy svícení. Jedním ovladačem lze ovládat více světel najednou.
Světlo lze rovněž ovládat obyčejným nástěnným vypínačem.
• povrchová úprava s decentním
efektem zářivých hvězd
• pro instalaci na stěny a stropy
• spotřeba: max. 24W
• světelný tok: max. 1440lm
• teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K
• dálkový ovladač součástí
• životnost LED: 20.000 hodin
• úhel svícení: 180°

WO763
370mm

24W

1440lm

stmívatelné

Změna chromatičnosti:
3000K - 6500K

Stmívání

• index podání barev Ra: >80
• materiál: Fe + PMMA
• krytí: IP20
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• tvar: kulatý/ čtvercový
• rozměry: 370 x 100mm
370 x 370 x 100mm

WO755
430mm

30W

2100lm

stmívatelné

LED osvětlení s dálkovým
ovládáním Sophia
WO755 / WO756

LED stmívatelné osvětlení s dálkovým ovládáním
a možností změny chromatičnosti (teploty světla).
Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla či volit mezi
přednastavenými módy svícení. Jedním ovladačem lze ovládat více světel najednou.
• pro instalaci na stěny a stropy
• spotřeba: max. 60W / 30W
• světelný tok: max. 4200lm / 2100lm
• teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K
• dálkový ovladač součástí
(2xAAA baterie nejsou součástí)
• životnost LED: 20.000 hodin
• úhel svícení: 120°
WO756
530mm

60W

4200lm

stmívatelné

Změna chromatičnosti:
3000K - 6500K

Stmívání

• zahřívací doba: <0,1s
• index podání barev Ra: >80
• materiál: Fe + PMMA
• krytí: IP20
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 530 x 81mm / 430 x 78 mm

LED stmívatelné
osvětlení WAVE

A+

WO735
490mm

60W

4200lm

stmívatelné

LED stmívatelné osvětlení WAVE
s dálkovým ovladačem

WO735 / WO736

LED stmívatelné osvětlení WAVE s dálkovým ovládáním
a možností změny chromatičnosti (teploty světla).
Dálkovým ovladačem lze světlo plynule stmívat, měnit teplotu světla
či volit mezi přednastavenými módy svícení.
• povrchová úprava s decentním
efektem zářivých hvězd
• pro instalaci na stěny a stropy
• spotřeba: max. 30W / 60W
• světelný tok: max. 2100lm / 4200lm
• teplota chromatičnosti: 3000K - 6500K
• dálkový ovladač součástí
• životnost: 20.000 hodin
• úhel svícení: 120°

WO736
390mm

30W

2100lm

stmívatelné

Změna chromatičnosti:
3000K - 6500K

Stmívání

• zahřívací doba: <0,1s
• index podání barev Ra: >80
• materiál: Fe + PMMA
• krytí: IP20
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 390 x 78mm / 490 x 81mm

LED SMART WIFI osvětlení

A+

LED SMART WIFI osvětlení
je ovládané chytrým telefonem
pomocí aplikace v ČJ, AJ a dalších jazycích.

LED SMART WIFI osvětlení

WO770

WiFi

WO770 / WO771

380mm

28W

1960lm

stmívatelné

LED SMART WIFI osvětlení je ovládané chytrým telefonem pomocí aplikace v ČJ, AJ
a dalších jazycích. Podporuje Wifi 2,4GHZ, Android 4.1 a vyšší a IOS 8.0 a vyšší.
Umožňuje nastavovat různé odstíny bílé (3000-6500K) a intenzitu světla (stmívání).
Světlo lze zapínat i vypínat klasickým vypínačem.

• spotřeba: max. 28W
• světelný tok: max. 1960lm
• teplota chromatičnosti:

3000K-6500K (teplá - studená bílá)

• podpora a kompatibilita: Wifi 2,4GHZ,
Androi 4.1 a vyšší, IOS 8.0 a vyšší,
TuyaSmart app, SmartLife app,
Connect Amazon echo, Google Home
• životnost LED: 25.000 hodin
• počet spínacích cyklů: 20.000

WO771

WiFi

380mm

28W

1960lm

stmívatelné

Změna chromatičnosti:
3000K - 6500K

Stmívání

• úhel svícení: 120°
• index podání barev Ra: >80
• materiál: Fe + PMMA
• napětí: 220 - 240V, 50 - 60Hz
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 40°C
• tvar: kulatý / čtvercový
• rozměry: 380 x 65mm /
380 x 380 x 65mm

LED osvětlení se stmívačem

A+
LED osvětlení disponuje zabudovanou elektronikou
umožňující stmívaní obyčejným vypínačem.
Jedním stiskem vypínače svítidlo svítí na 100% výkonu.
Dvěma rychlými stisky svítidlo svítí na 50% výkonu.
Třemi rychlými stisky svítidlo svítí na 15% výkonu.
Necháte-li mezi jednotlivými stisky vypínače prodlevu
cca 2sec. osvětlení bude fungovat bez stmívací funkce,
tedy v režimu 0 a 100%.

1x stisknutí
100% výkonu

2x stisknutí
50% výkonu

3x stisknutí
15% výkonu

330mm

18W

1260lm

4000K

neutrální bílá

stmívatelná

LED osvětlení se stmívačem
WO726
Stmívání

LED osvětlení disponuje zabudovanou elektronikou
umožňující stmívaní obyčejným vypínačem.
• spotřeba: max. 18W
• světelný tok: max. 1260lm
• teplota chromatičnosti: 4000K
(neutrální bílá)
• tvar: kulatý
• pro instalaci na stěnu nebo strop
• životnost: 25.000 hodin
• úhel svícení: 120°

• index podání barev Ra: >80
• materiál: Fe + PMMA
• krytí: IP20
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 330 x 60mm

380mm

32W

2240lm

4000K

neutrální bílá

stmívatelná

LED osvětlení se stmívačem
WO727
Stmívání

LED osvětlení disponuje zabudovanou elektronikou
umožňující stmívaní obyčejným vypínačem.
• spotřeba: max. 32W
• světelný tok: max. 2240lm
• teplota chromatičnosti:
4000K (neutrální bílá)
• tvar: kulatý
• pro instalaci na stěnu nebo strop
• životnost: 25.000 hodin
• úhel svícení: 120°

330mm

18W

1260lm

• index podání barev Ra: >80
• materiál: Fe + PMMA
• krytí: IP20
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 380 x 60mm

4000K

neutrální bílá

stmívatelná

LED osvětlení se stmívačem
WO728
Stmívání

LED osvětlení disponuje zabudovanou elektronikou
umožňující stmívaní obyčejným vypínačem.
• spotřeba: max. 18W
• světelný tok: max. 1260lm
• teplota chromatičnosti:
4000K (neutrální bílá)
• tvar: čtvercový
• pro instalaci na stěnu nebo strop
• životnost: 25.000 hodin
• úhel svícení: 120°

380mm

32W

2240lm

• index podání barev Ra: >80
• materiál: Fe + PMMA
• krytí: IP20
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 330 x 330 x 60mm

4000K

neutrální bílá

stmívatelná

LED osvětlení se stmívačem
WO729
Stmívání

LED osvětlení disponuje zabudovanou elektronikou
umožňující stmívaní obyčejným vypínačem.
• spotřeba: max. 32W
• světelný tok: max. 2240lm
• teplota chromatičnosti:
4000K (neutrální bílá)
• tvar: čtvercový
• pro instalaci na stěnu nebo strop
• životnost: 25.000 hodin
• úhel svícení: 120°

• index podání barev Ra: >80
• materiál: Fe + PMMA
• krytí: IP20
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 380 x 380 x 60mm

330mm

18W

1260lm

3000K
teplá bílá

LED osvětlení se sensorem
WO776

• příkon: 18W
• světelný tok: 1260lm
• teplota chromatičnosti: 3000K (teplá bílá)
• dosah senzoru: cca 6m
• detekční úhel: 110°
• citlivost senzoru: 2,25,2000lux
• čas svícení: 15s,45s,5min
• pro instalaci na stěnu nebo strop
• životnost LED: 25.000 hodin

330mm

18W

1260lm

• úhel svícení: 120°
• index podání barev Ra: >80
• materiál: Fe + PMMA
• krytí: IP20
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 330 x 60mm
• tvar: kulatý

3000K
teplá bílá

LED osvětlení s mikrovlnným sensorem
WO777

* UPOZORNĚNÍ! Mikrovlnný sensor detekuje pohyb i přes pevné překážky jako např. dveře, stěny apod.

• příkon: 18W • světelný tok: 1260lm
• teplota chromatičnosti: 3000K (teplá bílá)
• typ senzoru: mikrovlnný
• dosah senzoru: cca 8m
• detekční úhel: 120°
• citlivost senzoru: 25,2000lux
• čas svícení: 10s,1min,3min,5min
• pro instalaci na stěnu nebo strop

280mm

15W

1200m

• životnost LED: 25.000 hodin
• úhel svícení: 120°
• index podání barev Ra: >80
• materiál: Fe + PMMA
• krytí: IP20 • napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 330 x 60mm • tvar: kulatý

3000K
teplá bílá

LED osvětlení

WO786

• příkon: 15W
• světelný tok: 1200lm
• teplota chromatičnosti: 3000K (teplá bílá)
• pro instalaci na stěnu nebo strop
• životnost LED: 25.000 hodin
• úhel svícení: 120°
• index podání barev Ra: >80

280mm

15W

1200m

• materiál: Fe + PMMA
• krytí: IP20
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 280 x 60mm
• tvar: kulatý

4000K

neutrální bílá

LED osvětlení

WO787

• příkon: 15W
• světelný tok: 1200lm
• teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
• pro instalaci na stěnu nebo strop
• životnost LED: 25.000 hodin
• úhel svícení: 120°
• index podání barev Ra: >80

• materiál: Fe + PMMA
• krytí: IP20
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 280 x 60mm
• tvar: kulatý

380mm

24W

1920m

LED osvětlení se změnou chromatičnosti
WO788

LED svítidlo disponuje speciálním LED zdrojem s přepínačem, který umožňuje
předem nastavit teplotu světla (chromatičnosti) 3000K, 4000K nebo 6000K.

Změna chromatičnosti: 3000K - 6000K

• příkon: 24W • světelný tok: 1920lm
• teplota chromatičnosti: 3000K, 4000K, 6000K
(teplá, neutrální, studená bílá)
• pro instalaci na stěnu nebo strop
• životnost LED: 25.000 hodin
• úhel svícení: 120°

280mm

15W

1200m

• index podání barev Ra: >80
• materiál: Fe + PMMA
• krytí: IP20 • napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 380 x 60mm • tvar: kulatý

3000K
teplá bílá

LED osvětlení
WO789

• příkon: 15W
• světelný tok: 1200lm
• teplota chromatičnosti: 3000K (teplá bílá)
• pro instalaci na stěnu nebo strop
• životnost LED: 25.000 hodin
• úhel svícení: 120°
• index podání barev Ra: >80

280mm

15W

1200m

• materiál: Fe + PMMA
• krytí: IP20
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 280 x 280 x 60mm
• tvar: čtvercový

4000K

neutrálni bílá

LED osvětlení
WO790

• příkon: 15W
• světelný tok: 1200lm
• teplota chromatičnosti: 4000K (neutrání bílá)
• pro instalaci na stěnu nebo strop
• životnost LED: 25.000 hodin
• úhel svícení: 120°
• index podání barev Ra: >80

380mm

24W

• materiál: Fe + PMMA
• krytí: IP20
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 280 x 280 x 60mm
• tvar: čtvercový

1920m

LED osvětlení se změnou chromatičnosti
WO791

LED svítidlo disponuje speciálním LED zdrojem s přepínačem, který umožňuje
předem nastavit teplotu světla (chromatičnosti) 3000K, 4000K nebo 6000K.

Změna chromatičnosti: 3000K - 6000K

• příkon: 24W • světelný tok: 1920lm
• teplota chromatičnosti: 3000K, 4000K, 6000K
(teplá, neutrální, studená bílá)
• pro instalaci na stěnu nebo strop
• životnost LED: 25.000 hodin
• úhel svícení: 120° • index podání barev Ra: >80

• materiál: Fe + PMMA
• krytí: IP20 • napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 380 x 380 x 60mm
• tvar: čtvercový

Kuchyňská LED svítidla

A+

580mm

10W

Naklopení

750lm

4100K

neutrální bílá

LED náklopné kuchyňské
lineární svítidlo
WO215

• LED náklopné kuchyňské
lineární svítidlo
• příkon: 10W
• světelný tok: 750lm
• teplota světla/chromatičnosti:
4100K (neutrální bílá)
• vypínač: manuální
• životnost LED: 30.000 hodin

• krytí: IP20
• ideální osvětlení kuchyňských linek,
pracovních desek atd.
• materiál: hliník • barva: stříbrná
• napájení: AC 220-240V
• rozměry: 580 x 83 x 35mm
• energetická třída: A+
• balení: krabice

501mm

10W

850lm

4100K

neutrální bílá

LED rohové lineární svítidlo
s dvojnásobnou zásuvkou
WO213

• napojení na přívod el. energie přes 		
svorkovnici umístěnou uvnitř svítidla
• ideální osvětlení kuchyňských linek,
pracovních desek atd.
• materiál: hliník • barva: bílá
• napájení: AC 220-240V
• rozměry: 501 x 80 x 85mm
• energetická třída: A+
• balení: krabice

• LED rohové lineární svítidlo
s dvojnásobnou zásuvkou
• příkon: 10W
• světelný tok: 850lm
• teplota světla/chromatičnosti:
4100K (neutrální bílá)
• vypínač: manuální
• životnost LED: 30.000 hodin
• krytí: IP20

580mm

12W

800lm

4100K

neutrální bílá

LED náklopné kuchyňské lineární
svítidlo s bezdotykovým
infra červeným spínačem
Naklopení

WO214

• životnost LED: 30.000 hodin
• krytí: IP20
• ideální osvětlení kuchyňských linek,
pracovních desek atd.
• materiál: hliník
• barva: stříbrná
• napájení: AC 220-240V
• rozměry: 580 x 27 x 70mm
• energetická třída: A+
• balení: krabice

• LED náklopné kuchyňské lineární
svítidlo s bezdotykovým
infra červeným spínačem
• příkon: 12W
• světelný tok: 800lm
• teplota světla/chromatičnosti:
4100K (neutrální bílá)
• vypínač: bezdotykový
(pohybem ruky ve vzdálenosti
do 10cm od IR senzoru)

500mm

5W

400lm

4100K

neutrální bílá

LED stmívatelné podlinkové
a nábytkové lineární svítidlo
s dotykovým spínačem
WO216
Stmívání

Dotykové spínaní. Přidržením spínače se přidává a ubírá jas.
• příkon: 2x 5W
• světelný tok: 2x 400lm
• teplota světla/chromatičnosti:
4100K (neutrální bílá)
• vypínač: dotykový
• stmívání: dotykové
• životnost LED: 30.000 hodin
• krytí: IP20
• ideální osvětlení kuchyňských linek,
pracovních desek atd.

• materiál: hliník
• barva: stříbrná
• napájení: vstup AC 220-240V
výstup DC 12V 1A
• rozměry: 2x 500 x 25 x 9mm
• příslušenství: napájecí adaptér, krátký
propojovací konektor, 1m propojovací
kabel, montážní příslušenství
• energetická třída: A+
• balení: 2ks v blistru

600mm

9W

700lm

4100K

neutrální bílá

LED stmívatelné podlinkové
a nábytkové lineární svítidlo
s bezdotykovým IR spínačem
WO217
Stmívání

Bezdotykový vypínač - ovládaný pohybem ruky ve vzdálenosti do 10cm od IR senzoru.
Bezdotykové stmívání - přidržením ruky ve vzdálenosti do 10cm od IR senzoru.
• příkon: 9W
• světelný tok: 700lm
• teplota světla/chromatičnosti:
4100K (neutrální bílá)
• vypínač: bezdotykový
• stmívání: bezdotykové
• životnost LED: 30.000 hodin
• krytí: IP20
• ideální osvětlení kuchyňských linek,
pracovních desek atd.

540mm

9W

720lm

• materiál: hliník
• barva: stříbrná
• napájení: vstup AC 220-240V
výstup DC 12V 1A
• rozměry: 600 x 40 x 9mm
• příslušenství: napájecí adaptér,
montážní příslušenství
• energetická třída: A+
• balení: 1ks v blistru

4100K

neutrální bílá

Kuchyňské LED osvětlení
WO203

• ideální osvětlení kuchyňských linek
• lze propojit s dalšími svítidly do linie
• materiál: PC
• barva: bílá
• napájení: AC 220-240V
• přívodní šňůra: 1m
• rozměry: 540 x 35 x 22mm
• energetická třída: A+
• balení: krabice

• LED trubice T5
• příkon: 9W
• teplota světla/chromatičnosti:
4100K (neutrální bílá)
• světelný tok: 720lm
• životnost: 30.000 hodin
• krytí: IP20 • vypínač
• flexibilní (15cm) i pevný
propojovací konektor

840mm

13W

1050lm

4100K

neutrální bílá

Kuchyňské LED osvětlení
WO204

• LED trubice T5
• příkon: 13W
• teplota světla/chromatičnosti:
4100K (neutrální bílá)
• světelný tok: 1050lm
• životnost: 30.000 hodin
• krytí: IP20 • vypínač
• flexibilní (15cm) i pevný
propojovací konektor

• ideální osvětlení kuchyňských linek
• lze propojit s dalšími svítidly do linie
• materiál: PC
• barva: bílá
• napájení: AC 220-240V
• přívodní šňůra: 1m
• rozměry: 840 x 35 x 22mm
• energetická třída: A+
• balení: krabice

624mm

10W

850lm

4100K

neutrální bílá

LED lineární osvětlení stmívatelné
WO211
Stmívání

• napojení na přívod el. energie
přes svorkovnici umístěné
uvnitř svítidla
• ideální osvětlení kuchyňských linek,
pracovních desek, technických
místností atd.
• materiál: hliník • barva: stříbrná
• napájení: AC 220-240V
• rozměry: 624 x 32 x 45mm
• energetická třída: A+
• balení: krabice

• LED lineární svítidlo
s 3-stupňovým stmíváním
a dotykovým vypínačem
• příkon: 10W
• světelný tok: 850lm
• teplota světla/chromatičnosti:
4100K (neutrální bílá)
• stmívání: 3-stupňové
• vypínač: dotykový
• životnost: 30.000 hodin
• krytí: IP20

924mm

15W

1300lm

4100K

neutrální bílá

LED lineární osvětlení stmívatelné
WO212
Stmívání

• LED lineární svítidlo
s 3-stupňovým stmíváním
a dotykovým vypínačem
• příkon: 15W
• světelný tok: 1300lm
• teplota světla/chromatičnosti:
4100K (neutrální bílá)
• stmívání: 3-stupňové
• vypínač: dotykový
• životnost: 30.000 hodin
• krytí: IP20

• napojení na přívod el. energie
přes svorkovnici umístěné
uvnitř svítidla
• ideální osvětlení kuchyňských linek,
pracovních desek, technických
místností atd.
• materiál: hliník • barva: stříbrná
• napájení: AC 220-240V
• rozměry: 924 x 32 x 45mm
• energetická třída: A+
• balení: krabice

Interierová LED svítidla

A+

LED panely
pro instalaci do podhledů
• životnost: 30.000 hodin
• úhel svícení: 160°
• index podání barev Ra: >80
• materiál: hliník + PMMA
• krytí: IP20
• napětí: 85 - 265V, 50 - 60Hz
• napájecí trafo součástí
• energetická třída: A+

WD101 / WD102 / WD105
WD106 / WD109 / WD110

WD103 / WD104 / WD107 / WD108
WD111 / WD112

Kód

Příkon

Světelný tok

Teplota chromatičnosti

Tvar

Rozměr

Montážní otvor

WD101

6W

400lm

3000K

kulatý

120 x 13mm

110mm

WD102

6W

400lm

4000K

kulatý

120 x 13mm

110mm

WD103

6W

400lm

3000K

čtvercový

120 x 120 x 13mm

110 x 110mm

WD104

6W

400lm

4000K

čtvercový

120 x 120 x 13mm

110 x 110mm

WD105

12W

900lm

3000K

kulatý

170 x 13mm

155mm

WD106

12W

900lm

4000K

kulatý

170 x 13mm

155mm

WD107

12W

900lm

3000K

čtvercový

170 x 170 x 13mm

155 x 155mm

WD108

12W

900lm

4000K

čtvercový

170 x 170 x 13mm

155 x 155mm

WD109

18W

1530lm

3000K

kulatý

225 x 13mm

210mm

WD110

18W

1530lm

4000K

kulatý

225 x 13mm

210mm

WD111

18W

1530lm

3000K

čtvercový

225 x 225 x 13mm

210 x 210mm

WD112

18W

1530lm

4000K

čtvercový

225 x 225 x 13mm

210 x 210mm

LED mini podhledové panely
s nastavitelnou teplotou světla
Panel disponuje speciálním LED zdrojem s přepínačem,
který umožňuje nastavení teploty světla (chromatičnosti)
3000K, 4000K, 6000K.
• pro instalaci do podhledů
• teplota chromatičnosti:
možnost nastavení
3000K, 4000K, 6000K
(teplá, neutrální, studená bílá)
• životnost: 30.000 hodin
• úhel svícení: 160°

• zahřívací doba: <0,1s
• index podání barev Ra: >80
• materiál: hliník + PMMA
• krytí: IP20
• napětí: 85 - 265V, 50 - 60Hz
• napájecí trafo součástí
• energetická třída: A+

WD140 / WD142 / WD144

Změna chromatičnosti: 3000K - 6000K

WD141 / WD143 / WD145

Kód

Příkon

Světelný tok

Teplota světla

Tvar

Rozměr

WD140

12W

900lm

3000K, 4000K, 6000K

kulatý

170 x 13mm

WD141

12W

900lm

3000K, 4000K, 6000K

čtvercový

170 x 170 x 13mm

WD142

18W

1530lm

3000K, 4000K, 6000K

kulatý

225 x 13mm
225 x 225 x 13mm

WD143

18W

1530lm

3000K, 4000K, 6000K

čtvercový

WD144

24W

1800lm

3000K, 4000K, 6000K

kulatý

300 x 13mm

WD145

24W

1800lm

3000K, 4000K, 6000K

čtvercový

300 x 300 x 13mm

LED podhledové bodové osvětlení
• LED podhledové bodové
svítidlo náklopné
• životnost: 20.000 hodin
• úhel svícení: 38°
• index podání barev Ra: >80

• materiál: hliník + PC
• napětí: 170-260V, 50-60Hz
• napájecí trafo součástí
• energetická třída: A+

Možnost naklopení

WD210 / WD211

WD214 / WD215

Kód

Příkon

Světelný tok

Teplota světla

Barva

Rozměr

Montážní otvor

WD210

5W

400lm

3000K

bílá

95 x 42mm

Ø 80mm

WD211

5W

400lm

4000K

bílá

95 x 42mm

Ø 80mm

WD214

9W

720lm

3000K

bílá

118 x 53mm

Ø 95mm

WD215

9W

720lm

4000K

bílá

118 x 53mm

Ø 95mm

LED podhledová svítidla s krytím IP44
Svítidlo disponuje speciálním LED zdrojem s přepínačem, který umožňuje
nastavení teploty světla (chromatičnosti) 3000K, 4000K nebo 6000K.
• pro instalaci do podhledů
• vhodné do obytných pokojů,
chodeb, technických místností,
koupelen (krytí IP44)
• životnost LED: 30.000 hodin
• úhel svícení: 160°
• index podání barev Ra: >80
• materiál: hliník + PMMA

• krytí: IP44
(ochrana proti stříkající vodě)
• napětí: 100 - 240V, 50 - 60Hz
• napájecí trafo s přepínačem
chromatičnosti součástí
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C

Změna chromatičnosti: 3000K - 6000K

WD220

Kód

Příkon

WD221

WD222

Světelný tok

Teplota světla

Tvar

Rozměr

WD220

8W

720lm

3000K, 4000K, 6000K

kulatý

100 x 11mm

WD221

15W

1350lm

3000K, 4000K, 6000K

kulatý

145 x 11mm

WD222

20W

1800lm

3000K, 4000K, 6000K

kulatý

170 x 11mm

LED mini přisazené panely
s nastavitelnou teplotou světla
Panel disponuje speciálním LED zdrojem s přepínačem,
který umožňuje nastavení teploty světla (chromatičnosti) 3000K, 4000K, 6000K.
• pro instalaci do podhledů
• teplota chromatičnosti:
možnost nastavení
3000K, 4000K, 6000K
(teplá, neutrální, studená bílá)
• životnost: 30.000 hodin
• úhel svícení: 160°

• index podání barev Ra: >80
• materiál: hliník + PMMA
• krytí: IP20
• napětí: 85 - 265V, 50 - 60Hz
• napájecí trafo součástí
• energetická třída: A+

Změna chromatičnosti: 3000K - 6000K

WD170 / WD172 / WD174

CCT switch

WD171 / WD173 / WD175

Kód

Příkon

Světelný tok

Teplota chromatičnosti

WD170

12W

900lm

3000K, 4000K, 6000K

kulatý

170 x 38mm

WD171

12W

900lm

3000K, 4000K, 6000K

čtvercový

170 x 170 x 38mm

WD172

18W

1530lm

3000K, 4000K, 6000K

kulatý

225 x 38mm

WD173

18W

1530lm

3000K, 4000K, 6000K

čtvercový

225 x 225 x 38mm

WD174

24W

1800lm

3000K, 4000K, 6000K

kulatý

300 x 38mm

WD175

24W

1800lm

3000K, 4000K, 6000K

čtvercový

300 x 300 x 38mm

600mm

12W

Tvar

960lm

Rozměr

4000K

neutrální bílá

LED koupelnové osvětlení
WO748

• LED koupelnové osvětlení určené
pro umístění nad zrcadlo
• osvětelní lze umístit na stěnu
i na zrcadlovou skříňku
• spotřeba: 12W
• světelný tok: 960lm
• teplota chromatičnosti:
4000K (neutrální bílá)
• životnost: 20.000 hodin
• úhel svícení: 120°

• index podání barev Ra: >80
• materiál: hliník + PC
• krytí: IP44 (odolné vůči stříkající vodě)
• napětí: 220-240V, 50-60Hz
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až +40°C
• součástí konzola pro uchycení
na stěnu či skříňku
• délka: 600mm

595mm

40W

3600lm

4000K

neutrální bílá

LED panel stropní
WO15-W

Flicker-free: kvalitní světlo, které neproblikává a dopřává očím světelnou pohodu,
působí proti únavově. Je ideální pro pořizování videozáznamů a fotografických snímků.
Backlit - systém umístění LED diod na zadní straně panelu.
Eliminuje riziko přehřívání diod, zvyšuje životnost a rovnoměrněji rozptyluje světlo.

Flicker-free

Backlit systém

• pro instalaci do rastrového kazetového
stropu, podhledů či na stropy a stěny
(instalační příslušenství není součástí balení)
• záruka 3 roky
• napájecí zdroj: Lifud 220-240V /
1000mA 25-42V
• spotřeba: 40W
• světelný tok: 3600lm
• teplota chromatičnosti:
4000K (neutrální bílá)

595mm

40W

4600lm

• životnost LED: 40.000 hodin
• úhel svícení: 120°
• zahřívací doba: <0,1s
• index podání barev Ra: >80
• materiál: hliník + PS
• krytí: IP40
• napětí: 220 - 240V
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 595 x 595 x 30mm

4000K

neutrální bílá

LED panel stropní
WO16-W

Flicker-free: kvalitní světlo, které neproblikává a dopřává očím světelnou pohodu,
působí proti únavově. Je ideální pro pořizování videozáznamů a fotografických snímků.
Backlit - systém umístění LED diod na zadní straně panelu.
Eliminuje riziko přehřívání diod, zvyšuje životnost a rovnoměrněji rozptyluje světlo.

Flicker-free

Backlit systém

• pro instalaci do rastrového kazetového
stropu, podhledů či na stropy a stěny
(instalační příslušenství není součástí balení)
• záruka 3 roky
• napájecí zdroj: Lifud 220-240V /
1000mA 25-42V
• spotřeba: 40W
• světelný tok: 4600lm
• teplota chromatičnosti:
4000K (neutrální bílá)

1195mm

40W

4000lm

• životnost LED: 40.000 hodin
• úhel svícení: 120°
• zahřívací doba: <0,1s
• index podání barev Ra: >80
• materiál: hliník + PS
• krytí: IP40
• napětí: 220 - 240V
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 595 x 595 x 30mm

4000K

neutrální bílá

LED panel stropní
WO17-W

Flicker-free: kvalitní světlo, které neproblikává a dopřává očím světelnou pohodu,
působí proti únavově. Je ideální pro pořizování videozáznamů a fotografických snímků.
Backlit - systém umístění LED diod na zadní straně panelu.
Eliminuje riziko přehřívání diod, zvyšuje životnost a rovnoměrněji rozptyluje světlo.

Flicker-free

Backlit systém

• pro instalaci do rastrového kazetového
stropu, podhledů či na stropy a stěny
(instalační příslušenství není součástí balení)
• záruka 3 roky
• napájecí zdroj: Lifud 220-240V /
1000mA 25-42V
• spotřeba: 40W
• světelný tok: 4000lm
• teplota chromatičnosti:
4000K (neutrální bílá)

• životnost LED: 40.000 hodin
• úhel svícení: 120°
• zahřívací doba: <0,1s
• index podání barev Ra: >80
• materiál: hliník + PS
• krytí: IP40
• napětí: 220 - 240V
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 295 x 1195 x 30mm

595mm

40W

4000lm

4000K

neutrální bílá

LED panel stropní s nízkou
hladinou oslnění UGR<19
WO18-W

Flicker-free: kvalitní světlo, které neproblikává a dopřává očím světelnou pohodu,
působí proti únavově. Je ideální pro pořizování videozáznamů a fotografických snímků.
Backlit - systém umístění LED diod na zadní straně panelu.
Eliminuje riziko přehřívání diod, zvyšuje životnost a rovnoměrněji rozptyluje světlo.

Flicker-free

Backlit systém

• pro instalaci do rastrového kazetového
stropu, podhledů či na stropy a stěny
(instalační příslušenství není součástí balení)
• záruka 3 roky
• hladina oslnění: UGR<19
• napájecí zdroj: Lifud 220-240V /
1000mA 25-42V
• spotřeba: 40W
• světelný tok: 4000lm
• teplota chromatičnosti:
4000K (neutrální bílá)

595mm

48W

• životnost LED: 40.000 hodin
• úhel svícení: 120°
• zahřívací doba: <0,1s
• index podání barev Ra: >80
• materiál: hliník + PS
• krytí: IP40
• napětí: 220 - 240V
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 595 x 595 x 30mm

6240lm

LED panel stropní s nízkou
hladinou oslnění UGR<19
WO19-W

LED panel disponuje speciálním LED zdrojem s přepínačem,
který umožňuje nastavení teploty světla (chromatičnosti) 3000K, 4000K nebo 6000K
Flicker-free: kvalitní světlo, které neproblikává a dopřává očím světelnou pohodu,
působí proti únavově. Je ideální pro pořizování videozáznamů a fotografických snímků.
Backlit - systém umístění LED diod na zadní straně panelu.
Eliminuje riziko přehřívání diod, zvyšuje životnost a rovnoměrněji rozptyluje světlo.

Flicker-free

Backlit systém

Změna chromatičnosti: 3000K - 6000K

• pro instalaci do rastrového kazetového
stropu, podhledů či na stropy a stěny
(instalační příslušenství není součástí balení)
• záruka 3 roky
• spotřeba: 48W
• světelný tok: 6240lm
• LED diody: Epistar
• teplota chromatičnosti
-nastavitelná: 3000K, 4000K nebo 6000K
• životnost LED: 40.000 hodin

• úhel svícení: 120°
• index podání barev Ra: >80
• materiál: hliník + PS
• krytí: IP40
• napětí: 220 - 240V
• napájecí zdroj: Lifud 220-240V / 		
1000mA 25-42V
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 595x595x30mm

LED nouzové osvětlení

A+

352mm

3,2W

175lm

6500K

IP65

studená bílá

LED nouzové osvětlení
WO526

• příkon: 3,2W
• světelný tok: 175lm /
145lm v pohotovostním režimu
• teplota světla/chromatičnosti:
6500K (studená bílá)
• životnost LED: 30.000 hodin
• úhel svícení: 120°
• výdrž v pohotovostním režimu: 3hod.
• baterie: NiCd 3,6V 800mAh
• testovací tlačítko
pro zjištění stavu baterie

• sada nalepovacích piktogramů součástí
• krytí: IP65 (prachotěsné a voděodolné)
• čirý difuzor
• materiál: PC
• napájení: AC 220 - 240V
• energetická třída: A+
• jednotlivé LED zdroje nelze měnit
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 352x110x67mm
• barva: bílá
• balení: krabice

352mm

6W

270lm

6500K

IP65

studená bílá

LED nouzové osvětlení
WO527

• příkon: 6W
• světelný tok: 270lm /
130lm v pohotovostním režimu
• teplota světla/chromatičnosti:
6500K (studená bílá)
• životnost LED: 30.000 hodin
• úhel svícení: 120°
• výdrž v pohotovostním režimu: 3hod.
• baterie: LiFePo4 3,2V 1500mAh
• automatický test baterie měsíční/půlroční

• sada nalepovacích piktogramů součástí
• krytí: IP65 (prachotěsné a voděodolné)
• čirý difuzor
• materiál: PC
• napájení: AC 220 - 240V
• energetická třída: A+
• jednotlivé LED zdroje nelze měnit
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 352x110x67mm
• barva: bílá
• balení: krabice

352mm

Cedule pro nouzové osvětlení
WO528

• stropní cedule pro nouzové osvětlení
• cedule kompatibilní s osvětlením WO526 a WO527
• sada 4 samolepících piktogramů
• materiál: PC
• rozměr: 352x185x110mm

Prachotěsné osvětlení

A+

1214mm

36W

3240lm

4100K

neutrální bílá

IP65

LED prachotěsné osvětlení
WO525

• příkon: 36W
• světelný tok: 3240lm
• teplota světla/chromatičnosti: 4100K (neutrální bílá)
• životnost LED: 20.000 hodin
• úhel svícení: 180° • mléčný difuzor
• krytí: IP65 (prachotěsné a voděodolné)
• materiál: PC
• materiál odolný vůči prasknutí
• světlo lze připojit k síti pomocí svorkovnic,
které jsou umístěné na obou stranách svítidla
• napájení: AC 220 - 240V • energetická třída: A+
• jednotlivé LED zdroje nelze měnit
• provozní teplota: -20°C až 60°C
• rozměry: 1214 x 95 x 63mm
• montážní klipsy součástí
• barva: šedá • balení: krabice

1230mm

36W

3150lm

6500K

neutrální bílá

IP65

LED prachotěsné svítidlo
WO509-1

• příkon: 36W
• světelný tok: 3150lm
• teplota světla/chromatičnosti: 6500K (studená bílá)
• životnost: 30.000 hodin
• úhel svícení: 180° • mléčný difuzor
• krytí: IP65 (prachotěsné a voděodolné)
• materiál: PC + PC • materiál odolný vůči prasknutí
• barva: šedá • napájení: AC 220 - 240V
• energetická třída: A+
• jednotlivé LED zdroje nelze měnit
• provozní teplota: -20°C až 60°C
• rozměry: 1230 x 75 x 85mm
• montážní clipsy součástí • balení: krabice

1270mm

AC 230V

IP65

G13

Prachotěsné svítidlo
pro LED trubice
WO512

• určeno pro 2x LED T8 120cm trubice
(nejsou součástí)
• patice G13 • čirý difuzor
• krytí: IP65 (prachotěsné a voděodolné)
• připraveno pro LED trubice
s jednostranným napájením
• materiál: železo, PC
• materiál odolný vůči prasknutí
• barva: šedá
• napájení: AC 230V
• rozměry: 1270 x 128 x 95mm

1600mm

AC 230V

IP65

G13

Prachotěsné svítidlo
pro LED trubice
WO513

• určeno pro 2x LED T8 150cm trubice
(nejsou součástí)
• patice G13
• čirý difuzor
• krytí: IP65 (prachotěsné a voděodolné)
• připraveno pro LED trubice
s jednostranným napájením,
lze upravit na oboustranné napájení
• materiál: železo, PC
• materiál odolný vůči prasknutí
• barva: šedá
• napájení: AC 230V
• rozměry: 1600 x 128 x 95mm

Venkovní LED svítidla

A+

Součástí balení je černý i bílý kryt světla,
který lze dle potřeby vyměnit.

214mm

12W

IP54

900lm

LED venkovní osvětlení
WO778
Změna chromatičnosti:
3000K - 6000K

Světlo disponuje speciálním LED zdrojem s přepínačem, který umožňuje
nastavení teploty světla (CCT / chromatičnosti) 3000K, 4000K nebo 6000K.
Součástí balení je černý i bílý kryt světla, který lze dle potřeby vyměnit.
• pro instalaci na stěny a stropy,
vhodné pro venkovní i vnitřní použití
• spotřeba: 12W
• světelný tok: 900lm
• teplota chromatičnosti: volitelná 3000K, 4000K, 6000K
(teplá, neutrální a studená bílá)
• životnost LED: 30.000 hodin
• úhel svícení: 110°

• index podání barev Ra: >80
• materiál: PC+ABS
• krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 214 x 71 mm
• tvar: kulatý
• barva: černá/bílá

214mm

18W

IP54

1350lm

LED venkovní osvětlení
WO779
Změna chromatičnosti:
3000K - 6000K

Světlo disponuje speciálním LED zdrojem s přepínačem, který umožňuje
nastavení teploty světla (CCT / chromatičnosti) 3000K, 4000K nebo 6000K.
Součástí balení je černý i bílý kryt světla, který lze dle potřeby vyměnit.
• pro instalaci na stěny a stropy,
vhodné pro venkovní i vnitřní použití
• spotřeba: 18W
• světelný tok: 1350lm
• teplota chromatičnosti: volitelná 3000K, 4000K, 6000K
(teplá, neutrální a studená bílá)
• životnost LED: 30.000 hodin
• úhel svícení: 110°

214mm

18W

1350lm

• index podání barev Ra: >80
• materiál: PC+ABS
• krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 214 x 71 mm
• tvar: kulatý
• barva: černá/bílá

IP54

LED venkovní nástěnné osvětlení
se sensorem
WO780

Změna chromatičnosti:
3000K - 6000K

Světlo disponuje speciálním LED zdrojem s přepínačem, který umožňuje
nastavení teploty světla (CCT / chromatičnosti) 3000K, 4000K nebo 6000K.
Součástí balení je černý i bílý kryt světla, který lze dle potřeby vyměnit.
• pro instalaci na stěny a stropy,
vhodné pro venkovní i vnitřní použití
• spotřeba: 18W
• světelný tok: 1350lm
• teplota chromatičnosti: volitelná 3000K, 4000K, 6000K
(teplá, neutrální a studená bílá)
• životnost LED: 30.000 hodin
• úhel svícení: 110°
• detekční úhel senzoru: 90°
• detekční vzdálenost: max. 10m (do 24°C)

330mm

20W

1800lm

• nastavení času svícení: 10sec-5min.
• nastavení světelné citlivosti: 3-2000LUX
• index podání barev Ra: >80
• materiál: PC+ABS
• krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 214 x 71 mm
• tvar: kulatý
• barva: černá/bílá

IP65

LED venkovní stropní osvětlení
se sensorem
WO784
Změna chromatičnosti:
3000K - 6000K

Světlo disponuje speciálním LED zdrojem s přepínačem, který umožňuje
nastavení teploty světla (CCT / chromatičnosti) 3000K, 4000K nebo 6000K.
• pro instalaci na stěny a stropy,
vhodné pro venkovní i vnitřní použití
• spotřeba: 20W
• světelný tok: 1800lm
• teplota chromatičnosti: volitelná 3000K, 4000K, 6000K
(teplá, neutrální a studená bílá)
• životnost LED: 30.000 hodin
• úhel svícení: 120°
• detekční úhel senzoru: 120°
• detekční vzdálenost: max. 8m (do 24°C)

• nastavení času svícení: 10sec-5min.
• nastavení světelné citlivosti: 3-2000LUX
• index podání barev Ra: >80
• materiál: PC+ABS
• krytí: IP65 (chráněno proti stříkající vodě)
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 330 x 76 mm
• tvar: kulatý
• barva: bílá

Venkovní LED svítidla

A+

230mm

20W

1500lm

4000K

neutrální bílá

IP54

LED osvětlení se světelným
a pohybovým mikrovlnným čidlem
WO781-G-M

LED osvětlení se světelným a pohybovým mikrovlnným čidlem.
Čidlo je nastaveno z výroby na dobu svícení 1min, detekční vzdálenost až 10m,
při světelným podmínkách 20lux.
• pro instalaci na stěny a stropy,
vhodné pro venkovní i vnitřní použití
• spotřeba: 20W
• světelný tok: 1500lm
• teplota chromatičnosti:
4000K (neutrální bílá)
• životnost LED: 30.000 hodin
• úhel svícení: 120°
• doba svícení: 1min
• detekční zválenost čidla: max 10m
(v závisloti na okolních podmínkách)

• citlivost senzoru: 20lux (téměř tma)
• index podání barev Ra: >80
• materiál: PP+PS
• krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 230 x 230 x 73 mm
• barva: šedá

170mm

13W

910lm

4000K

neutrální bílá

IP54

LED venkovní osvětlení
WO746-W

• pro instalaci na stěny a stropy,
vhodné pro venkovní i vnitřní použití
• spotřeba: 13W
• světelný tok: 910lm
• teplota chromatičnosti:
4000K (neutrální bílá)
• životnost LED: 30.000 hodin
• úhel svícení: 120°

230mm

20W

1500lm

• index podání barev Ra: >80
• materiál: PP+PS
• krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 170 x 170 x 60 mm
• barva: bílá

4000K

neutrální bílá

IP54

LED venkovní osvětlení
WO781-W

• pro instalaci na stěny a stropy,
vhodné pro venkovní i vnitřní použití
• spotřeba: 20W
• světelný tok: 1500lm
• teplota chromatičnosti:
4000K (neutrální bílá)
• životnost LED: 30.000 hodin
• úhel svícení: 120°

170mm

13W

910lm

• index podání barev Ra: >80
• materiál: PP+PS
• krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 230 x 230 x 73 mm
• barva: bílá

4000K

neutrální bílá

IP54

LED venkovní osvětlení
WO746

• pro instalaci na stěny a stropy,
vhodné pro venkovní i vnitřní použití
• spotřeba: 13W
• světelný tok: 910lm
• teplota chromatičnosti:
4000K (neutrální bílá)
• životnost: 30.000 hodin
• úhel svícení: 120°

230mm

20W

1500lm

• index podání barev Ra: >80
• materiál: PP+PS
• krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 170 x 170 x 48 mm
• barva: šedá

4000K

neutrální bílá

IP54

LED venkovní osvětlení
WO781-G

• pro instalaci na stěny a stropy,
vhodné pro venkovní i vnitřní použití
• spotřeba: 20W
• světelný tok: 1500lm
• teplota chromatičnosti: 4000K
(neutrální bílá)
• životnost LED: 30.000 hodin
• úhel svícení: 120°

• index podání barev Ra: >80
• materiál: PP+PS
• krytí: IP54 (chráněno proti stříkající vodě)
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 230 x 230 x 73 mm
• barva: šedá

Venkovní LED svítidla

A+

LED venkovní osvětlení
• pro instalaci na stěny a stropy
• životnost: 25.000 hodin
• úhel svícení: 120°
• index podání barev Ra: >80
• materiál: PC
• krytí: IP44 (venkovní použití)
• napětí: 180-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C

WO731-1 / WO733-1

WO730-1 / WO732-1

Kód

Příkon

Světelný tok

Teplota chromatičnosti

Tvar

Rozměr

WO730-1

15W

1150lm

4000K

čtvercový

220 x 220 x 60mm

WO731-1

15W

1150lm

4000K

kulatý

220 x 60mm

WO732-1

24W

1920lm

4000K

čtvercový

280 x 280 x 51mm

WO733-1

24W

1920lm

4000K

kulatý

280 x 51mm

8W

600lm

4000K

neutrální bílá

LED osvětlení se solárním panelem
a nastavitelným světelným
a pohybovým čidlem
WO772

• vhodné pro osvětlení venkovních
částí prostor bez přívodu elektrické energie
(parkovací stání, pergoly, kůlny, zádomí,
vstupní branky apod.)
• příkon: 8W
• světelný tok: 600lm
• teplota světla (chromatičnosti):
4000K (neutrální bílá)
• nastavení času svícení: cca 30s-10min.
• nastavení světelné citlivosti: 10-1000lux
• úhel detekce senzoru: 110°

11W

1200lm

• detekční vzdálenosti: cca 8m
• doba nabíjení baterie solárním panelem:
cca 8 hodin (v závislosti na světelných
podmínkách)
• počet sepnutí na jedno nabití baterie:
max. 120x
• baterie: Li-Ion 3,7V 2000mAh
• vypínač: vypnuto (OFF) /
automatické spínání (AUTO)
• barva: černá

4000K

neutrální bílá

Solární LED osvětlení
WO785

• LED osvětlení se solárním panelem
a nastavitelným světelným
a pohybovým čidlem
• světelné reflektory i solární panel 		
natáčet a naklápět
• vhodné pro osvětlení venkovních
částí prostor bez přívodu elektrické 		
energie (parkovací stání, pergoly,
kůlny, zádomí, vstupní branky apod.)
• příkon: max. 11W
• světelný tok: 1200lm
• teplota světla (chromatičnosti):
4000K (neutrální bílá)
• nastavení času svícení: cca 10s-60sec

• nastavení světelné citlivosti: 10-1000lux
• úhel detekce senzoru: 110°
• detekční vzdálenosti: cca 8m
• doba nabíjení baterie solárním 		
panelem: cca 10 hodin
(v závislosti na světelných podmínkách)
• čistá doba svícení: nim. 1hod.
(např. 120 sepnutí při svícení 30sec)
• baterie: Li-Ion 3,7V 4000mAh
• solární panel: 2W, 5V
• vypínač: vypnuto (OFF) /
auto režim I / auto režim II
• barva: černá

220mm

18W

1350lm

4000K

IP65

neutrální bílá

LED venkovní osvětlení
WO738

• pro instalaci na stěny a stropy,
vhodné pro venkovní i vnitřní použití
• spotřeba: 18W
• světelný tok: 1350lm
• teplota chromatičnosti:
4000K (neutrální bílá)
• životnost: 30.000 hodin
• úhel svícení: 120°

320mm

30W

2200lm

• index podání barev Ra: >80
• materiál: PP+PS
• krytí: IP65
(chráněno proti tryskající vodě)
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 220 x 88mm

4000K

IP65

neutrální bílá

LED venkovní osvětlení
WO739

• pro instalaci na stěny a stropy,
vhodné pro venkovní i vnitřní použití
• spotřeba: 30W
• světelný tok: 2200lm
• teplota chromatičnosti:
4000K (neutrální bílá)
• životnost: 30.000 hodin
• úhel svícení: 120°

192mm

15W

1050lm

4000K

neutrální bílá

• index podání barev Ra: >80
• materiál: PP+PS
• krytí: IP65
(chráněno proti tryskající vodě)
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 320 x 113mm

IP65

LED venkovní a koupelnové osvětlení
WO740

• pro instalaci na stěny a stropy,
vhodné pro venkovní i vnitřní použití
• vhodné pro koupelny, sprchové kouty,
chodby, fasády, pergoly apod.
• spotřeba: 15W
• světelný tok: 1050lm
• teplota chromatičnosti:
4000K (neutrální bílá)
• životnost: 30.000 hodin

• úhel svícení: 120°
• index podání barev Ra: >80
• materiál: PP+PS
• krytí: IP65
(chráněno proti tryskající vodě)
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 192 x 45mm

192mm

15W

1050lm

4000K

neutrální bílá

IP65

LED venkovní a koupelnové osvětlení
WO741

• pro instalaci na stěny a stropy,
vhodné pro venkovní i vnitřní použití
• vhodné pro koupelny, sprchové kouty,
chodby, fasády, pergoly apod.
• spotřeba: 15W
• světelný tok: 1050lm
• teplota chromatičnosti:
4000K (neutrální bílá)
• životnost: 30.000 hodin

210mm

13W

910lm

• úhel svícení: 120°
• index podání barev Ra: >80
• materiál: PP+PS
• krytí: IP65
(chráněno proti tryskající vodě)
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 192 x 192 x 45mm

4000K

neutrální bílá

IP54

LED venkovní osvětlení
WO744

• pro instalaci na stěny a stropy,
vhodné pro venkovní i vnitřní použití
• spotřeba: 13W
• světelný tok: 910lm
• teplota chromatičnosti:
4000K (neutrální bílá)
• životnost: 30.000 hodin
• úhel svícení: 120°
• index podání barev Ra: >80

260mm

20W

1500lm

• materiál: PP+PS
• krytí: IP54
(chráněno proti stříkající vodě)
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 210 x 104 x 53 mm
• barva: bílá

4000K

IP54

neutrální bílá

LED venkovní osvětlení
WO749

• pro instalaci na stěny a stropy,
vhodné pro venkovní i vnitřní použití
• spotřeba: 20W
• světelný tok: 1500lm
• teplota chromatičnosti:
4000K (neutrální bílá)
• životnost LED: 30.000 hodin
• úhel svícení: 120°
• index podání barev Ra: >80

• materiál: PP+PS
• krytí: IP54
(chráněno proti stříkající vodě)
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 260 x 135 x 58 mm
• tvar: oválný
• barva: bílá

170mm

13W

910lm

4000K

IP54

neutrální bílá

LED venkovní osvětlení
WO745

• pro instalaci na stěny a stropy,
vhodné pro venkovní i vnitřní použití
• spotřeba: 13W
• světelný tok: 910lm
• teplota chromatičnosti:
4000K (neutrální bílá)
• životnost: 30.000 hodin
• úhel svícení: 120°
• index podání barev Ra: >80

200mm

20W

1500lm

• materiál: PP+PS
• krytí: IP54
(chráněno proti stříkající vodě)
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 170 x 170 x 48 mm
• barva: bílá

4000K

IP54

neutrální bílá

LED venkovní osvětlení
WO750

• pro instalaci na stěny a stropy,
vhodné pro venkovní i vnitřní použití
• spotřeba: 20W
• světelný tok: 1500lm
• teplota chromatičnosti:
4000K (neutrální bílá)
• životnost LED: 30.000 hodin
• úhel svícení: 120°
• index podání barev Ra: >80

160mm

13W

910lm

• materiál: PP+PS
• krytí: IP54
(chráněno proti stříkající vodě)
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 200 x 200 x 55 mm
• tvar: kulatý
• barva: bílá

4000K

IP54

neutrální bílá

LED venkovní osvětlení
WO751

• pro instalaci na stěny a stropy,
vhodné pro venkovní i vnitřní použití
• spotřeba: 13W
• světelný tok: 910lm
• teplota chromatičnosti:
4000K (neutrální bílá)
• životnost LED: 30.000 hodin
• úhel svícení: 120°
• index podání barev Ra: >80

• materiál: PP+PS
• krytí: IP54
(chráněno proti stříkající vodě)
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 160 x 160 x 50 mm
• tvar: čtvercový
• barva: bílá

190mm

20W

1500lm

4000K

neutrální bílá

IP54

LED venkovní osvětlení
WO752

• pro instalaci na stěny a stropy,
vhodné pro venkovní i vnitřní použití
• spotřeba: 20W
• světelný tok: 1500lm
• teplota chromatičnosti:
4000K (neutrální bílá)
• životnost LED: 30.000 hodin
• úhel svícení: 120°
• index podání barev Ra: >80

170mm

13W

910lm

• materiál: PP+PS
• krytí: IP54
(chráněno proti stříkající vodě)
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 190 x 190 x 55 mm
• tvar: čtvercový
• barva: bílá

4000K

neutrální bílá

IP65

LED venkovní osvětlení
WO753

• pro instalaci na stěny a stropy,
vhodné pro venkovní i vnitřní použití
• spotřeba: 13W
• světelný tok: 910lm
• teplota chromatičnosti:
4000K (neutrální bílá)
• životnost LED: 30.000 hodin
• úhel svícení: 120°
• index podání barev Ra: >80

230mm

20W

1500lm

• materiál: PP+PS
• krytí: IP65
(chráněno proti stříkající vodě)
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 170 x 170 x 60 mm
• tvar: kulatý s mřížkou
• barva: černá

4000K

neutrální bílá

IP65

LED venkovní osvětlení
WO754

• pro instalaci na stěny a stropy,
vhodné pro venkovní i vnitřní použití
• spotřeba: 20W
• světelný tok: 1500lm
• teplota chromatičnosti:
4000K (neutrální bílá)
• životnost LED: 30.000 hodin
• úhel svícení: 120°
• index podání barev Ra: >80

• materiál: PP+PS
• krytí: IP65
(chráněno proti stříkající vodě)
• napětí: 220-240V AC
• energetická třída: A+
• provozní teplota: -20°C až 50°C
• rozměry: 230 x 230 x 79 mm
• tvar: kulatý s mřížkou
• barva: černá
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