PILZEO
LED SVIETIDLO PRE
KAŽDÉHO
ÚSPORNÉ RIEŠENIE
VYSOKÝ VÝKON
RÝCHLA NÁVRATNOSŤ
INVESTÍCIE
BEZÚDRŽBOVOSŤ

PILZEO

PILZEO
Š
ELEGANTNÉ A ÚSPORNÉ RIEŠENIE VDAKA

NAJVYSPELEJŠEJ LED TECHNOLÓGII

Design: Achilles Design

Stĺpové svietidlo Pilzeo sa vyznačuje moderným dizajnom charakteristického tvaru
a použitím najmodernejšej LED technológie. Vďaka riadiacej jednotke LensoFlex®2
dosahuje svietidlo vynikajúce svetelnotechnické parametre na zaistenie bezpečnosti a
komfortu na verejných priestranstvách.
Názov Pilzeo pochádza zo slova „Pilzleluchte“ – doslovne „hríbové svietidlo“ – veľmi
známy typ lampášového svietidla v nemecky hovoriacich krajinách. Tento klasický tvar
je upravený tak, aby spĺňal estetické požiadavky a zároveň poskytoval vysoké úspory
energie.
SvietidloPilzeosamôžepoužiťnaosvetlenierôznychmestskýchpriestranstiev-obytných
zón, parkov, námestí, cyklistických chodníkov a historických centier miest.
Teleso svietidla je vyrobené z tlakovo liateho hliníka, difúzor a horný kryt svietidla z
polykarbonátu.
Krytie IP66 zaručuje dlhodobú vysokú účinnosť a životnosť svietidla.

HLAVNÉ VÝHODY

>
Cenovo priaznivé riešenie
>
Elegantný dizajn pre montáž v nízkej výške
>
LensoFlex®2svynikajúcimisvetelnotechnickýmivlastnosťamizaručujevysoký
stupeň komfortu a bezpečnosti
>
Stupeň ochrany IP66 pre dlhú životnosť svietidla
>
Dodávané predkáblované pre jednoduchšiu montáž
>
Jednoduchá údržba bez potreby použitia náradia
>
FutureProof - jednoduchá výmena riadiacej jednotky a predradníkovej časti bez
použitia náradia
>
Prepäťová ochrana 10kV
>
Dostupná široká škála možností vzdialeného ovládania Owlet
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KRÁTKA NÁVRATNOST INVESTÍCIE

Vďaka cenovej dostupnosti a vysokému výkonu poskytuje svietidlo Pilzeo najlepšiu rentabilitu investície v oblasti dekoratívneho
parkového osvetlenia. Táto efektívnosť zaručuje krátku návratnosť vložených prostriedkov do novej osvetľovacej sústavy a následnú
úsporu nákladov na mnoho ďalších rokov.
Prirastecienelektrickejenergiejenajlepšiaenergiatá,ktorásanespotrebuje.InvestíciadosvietidielPilzeooptimalizujecelkovénáklady
na vlastníctvo Vašej novej osvetľovacej sústavy.

ÚSPORA ENERGIE AŽ DO 85%

Vo svietidle Pilzeo sú použité najmodernejšie technológie. Kombinácia LED diód, predradníka s konštantným svetelným tokom alebo
stmievateľnéhopredradníkaumožňujedosiahnuťúsporuenergieaždo85%vporovnanísosvietidlamistradičnýmisvetelnýmizdrojmi.
Vďaka priaznivej energetickej bilancii prispieva svietidlo Pilzeo k efektívnemu riadeniu financií a zodpovednému prístupu k spotrebe
energie.

LENSOFLEX®2
Svietidlo Pilzeo je vybavené druhou generáciou riadiacej jednotky LensoFlex®2, ktorá bola špeciálne vyvinutá pre osvetľovanie
priestorov, kde je prvoradý komfort a bezpečnosť ľudí užívajúcich tento priestor.
Systém je založený na princípe súčtu fotometrického rozloženia - distribúcie. Ku každej LED patrí vlastná šošovka, ktorá zabezpečuje
výsledné rozptýlenie svetla. Stupeň intenzity rozloženia svetla je daný počtom LED diód vo svietidle.

PODSVIETENIE ZABRAŇUJE RUŠIVÉMU OSVETLENIU
Svietidlá Pilzeo môžu byť na vyžiadanie vybavené systémom nastavenia regulácie podsvietenia. Vďaka obmedzovaču podsvietenia,
ktorý je umiestnený na vnútornej strane difúzora, sú svetelné lúče osvetľujúce fasádu budov minimalizované tak, aby sa predchádzalo
rušivému osvetleniu.

ÚDRŽBA BEZ POUŽITIA NÁRADIA
Horný kryt svietidla Pilzeo sa dá jednoducho otvoriť bez použitia akéhokoľvek náradia, čím sa zabezpečí jednoduchá údržba. Svietidlo
Pilzeo má vysokú životnosť danú možnosťou výmeny riadiacej jednotky ako aj predradníkovej časti bez použitia náradia. Vďaka
jednoduchosti výmeny riadiacej jednotky je možné svietidlo ľahko prispôsobiť budúcim technologickým inováciám.

ĎALŠIE MOŽNOSTI POUŽITIA SVIETIDIEL TECEO

DOPRAVA

PRIEMYSEL

AREÁLY

ŠPORTOVISKÁ

Parkoviská, príjazdové
cesty, pešie zóny,
objekty...

Parkoviská, príjazdové
cesty,vjazdy, odpočívadlá,
prístaviská...

Čerpacie stanice,
nemocničné areály,
obytné pásma,
univerzitné priestory…

Parkoviská, príjazdové
cesty, pešie zóny, objekty,
cvičiská...

PILZEO
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CHARAKTERISTIKA
SVIETIDLA
Výška inštalácie

3 až 6 m

Svetelný tok jednotlivých
veľkostí svietidiel

1900 až 5800lm

Príkon svietidla (W)

19 až 35W

Priemerný svetelný tok pri
tq 25°C

@ 100.000 h
Prúd 350 a 500mA: 90% / Prúd 700mA: 80%
Neutrálna biela
(na vyžiadanie teplá biela)

Farba svetla
Krytie optickej časti svietidla

IP 66 (**)

Krytie predradníkovej časti

IP 66 (**)

Odolnosť voči
mechanickému nárazu (sklo)

IK 08 (***)

Aerodynamický odpor (CxS)

0.07m²

Menovité napätie

230V -50Hz

Trieda ochrany

KVALITNÉ STOŽIARE
Naša ponuka zahŕňa aj široký rad stožiarov,
ktoré umožňujú zachovanie estetickej
celistvosti. Stožiare sú dostupné v rôznych
prevedenia a výškach pre rozsiahle využitie.
Bližšie informácie na vyžiadanie.

I alebo II (**)

Hmotnosť

6.7 kg

Použité materiály
Teleso svietidla

Tlakovo liaty hliník

Difúzor

5M

Polykarbonát

Horný kryt
AKZO sivá 900 pieskovaná Ďalšie farby
RAL alebo AKZO sú k dispozícii na vyžiadanie

Farba

A Svetelný tok LED pri tj 25°C je udávaný výrobcom. Skutočný svetelný výkon svietidla závisí od podmienok okolia (napr. teplota a
znečistenie). Svetelný tok závisí od druhu použitej diódy a môže sa meniť v závislosti na neustálom a rýchlom vývoji LED technológií. Pre
bližšie informácie o vývoji účinnosti použitých LED diód navštívte našu stránku.
(*)

(**)

podľa IEC - EN 60598 – (***) podľa to IEC - EN 62262

Pilzeo
W

524 mm

H

530 mm

ROZMERY
W

Svietidlo Pilzeo sa
montuje nasadením
na stĺp s priemerom
76 mm a pripevnením
6 ks skrutiek M4.
H

Ø76
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3.5M

INTELIGENTNÉ OSVIETENIE
Svietidlo Pilzeo môže byť doplnené jedným zo škály modulov vzdialeného ovládania
Owlet, ktorý zabezpečuje prevádzku v nezávislom režime, v režime detekcie pohybu
alebo v režime diaľkového ovládania. Všetky možnosti alebo ich kombinácie sa môžu
použiť pre menšie priestory aj pre kompletnú mestskú sieť tak, aby boli splnené Vaše
požiadavky a ciele v oblasti úspory nákladov.
Vďakamožnostistmievania,možnostinastaveniasvieteniaaobojsmernejkomunikácii
umožňuje Owlet systém dosiahnuť úsporu energie, zabezpečovať osvetlenie iba na
požadovanýchmiestachavčase,keďjepotrebnéaoptimalizovaťosvetľovaciusústavu
z hľadiska nákladov a poskytovania služby. Zabudované Owlet riešenia sú kľúčom
pre sledovanie, riadenie, meranie a správu osvetľovacej sústavy čo najefektívnejším
spôsobom.

Fotobunka (nezávislý režim)

Detekcia pohybu (autonómna sieť)

Systém diaľkového ovládania
(sieťová spolupráca)

Viac informácií o svietidle nájdete na www.schreder.com

PILZEO
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