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Obsežno 
znanje in izkušnje, 
sodobne  
tehnologije in
ciljno usmerjeno  
delo 
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so temelj družbe Lumenova že od leta 2007.

Družba LUMENOVA je v srednji in zahodni Evropi eden 
najhitreje rastočih proizvajalcev izjemno kakovostne 
razsvetljave z LED-tehnologijo, katere cilj je, da potrošniku 
ponudi edinstvene rešitve z lastnim razvojem in 
inovacijami. 

Ob upoštevanju novih smernic razvoja, ki smo jih oblikovali 
v tesnem sodelovanjem z našimi partnerji po vsem svetu, 
smo pred kratkim pripravili nov portfelj blagovne znamke.

Naše REŠITVE za LED-SVETILKE, PAMETNA MESTA in 
VIDEO NADZOR so pritegnile veliko pozornosti in zaradi 
svoje EDINSTVENOSTI naletele na pozitiven odziv.



Pametna ulična razsvetljava 

Programska oprema slControl ponuja rešitev 
pametne ulične razsvetljave. Usmerjeno 
zatemnjevanje LED-razsvetljave omogoča 
občutne prihranke pri energijo in posledično 
obratovalnih stroških, ne da bi to kakorkoli 
vplivalo na udobje in varnost razsvetljave. 
Poleg manjše porabe energije, zatemnjevanje 
podaljšuje tudi življenjsko dobo svetilk in 
bistveno prispeva k zmanjšanju svetlobnega 
onesnaževanja.

Če je potrebna blaga osvetlitev ali osvetlitev 
sploh ni potrebna, programska oprema slControl 
samodejno zatemni razsvetljavo. Ko senzorji 
zaznajo pešce, kolesarje in vozila, se jakost 
osvetlitve na zadevnem delu cestišča poveča 
in prilagodi. Poleg serijsko vgrajene brezžične 
komunikacije je po potrebi mogoče priključiti 
tudi različne senzorje.

Povezava z lučjo

Prihodnost 
ulične razsvetljave

Pregled možnosti za upravljanje ulične razsvetljave

• Informacije o stanju svetilke za proaktivno 
vzdrževanje in zgodnje odkrivanje okvar

• Posamična prilagoditev osvetlitve z uporabo 
nemotenega zatemnjevanja

• Odčitavanje in nastavitev načina obratovanja 
svetilke

• Odčitavanje porabe energije in 
obratovalnega časa

• Krožno povezovanje ni potrebno, saj je 
opcijsko na voljo s senzorjem mraka

• Združuje ustrezne prednosti centralnega in 
ločenega nadzora

• Profili v realnem času s stopnjo zatemnitve 
glede na obdobje dneva

• Aktivni nadzor temperature svetilke

slConfigurator 
Programska oprema 
na lokalnem strežniku

Varnostna 
infrastruktura

Mestno  
brezžično  
omrežje

Nadzorna 
plošča za 
upravljanje 
in nadzor 
razsvetljave

Spremljanje 
prometa

Senzorji za 
mesta

Krmilnik Prehod
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POLNJENJE S  
PLINOM ARGONOM
Preprečuje oksidacijo 
in spremembo barve 
svetlobnih diod.

ZA SKRAJNE PODNEBNE 
RAZMERE
Trenutno uravnavanje 
prek krmilne plošče 
varuje svetlobne diode

PREPROSTA  
NAMESTITEV
Odpiranje brez  
uporabe orodja

RADAR 
Nadzor hitrosti in 
upravljanje prometne 
varnosti v skladu s pravili 
in predpisi

PAMETNA POVEZAVA
Povezava za  
pametni sistem

Radar WLAN Kamera

GPRS (LTE)
• Preprosta povezava z 

internetom
• Uporaba obstoječe 

osnovne infrastrukture
• Dostopna točka za 

lokalno omrežje (LAN)
• Povezava NAVZGOR 

prek omrežja  
GPRS – LTE

Univerzalni modularni sistem

VIDEO NADZOR
• Nadzor in spremljanje 

gostote prometa: 
pešcev in vozil

• Upravljanje delovanja 
prometne signalizacije

• Večja pretočnost 
prometa na križiščih

• Večja prometna varnost

WLAN
• Točka za prost dostop do 

interneta
• Dodana vrednost za 

občane, turiste, službe 
za nujne primere, javni 
prevoz, policijo itd.

• Možnosti dostopa: 
anonimno, zaščiteno z 
geslom itd.

Pametne  
svetilke Lumenova

EDINSTVENE ZNAČILNOSTI

UNIVERZALNI 
MODULARNI SISTEM
Za izpolnjevanje vseh 
posameznih potreb 
glede razsvetljave

SVETLOBNA NAPRAVA 
Visokozmogljivi  
svetlobni moduli
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SmartBox ClassicBox

Zatemnitev V realnem času, daljinsko upravljanje, 
0–100 %

4 stopnje, možnost 
programiranja na kraju samem

Programirljiv časovni načrt zatemnitve Daljinsko upravljanje Upravljanje na kraju samem

Zaščita pred pregrevanjem Na voljo Na voljo

Programiranje in nadzor Daljinsko spremljanje in 
programiranje v realnem času

Upravljanje na kraju samem

Prilagajanje osvetlitve Infrardeči senzor, mikrovalovni 
senzor

Ni na voljo

Nadzor porabe energije V realnem času, daljinsko upravljanje Ni na voljo

Nadzor uporabe V realnem času, daljinsko upravljanje Ni na voljo

Brezžična povezava Na voljo Ni na voljo

Modula SmartBox in ClassicBox

Izboljšanje  
zmogljivosti 
svetilk 

Uporaba z notranjo in 
zunanjo razsvetljavo

Notranji 
prostori

Zunanje 
površine

Zagotavljaje odlične funkcionalnosti svetilk 
z uporabo modulov SmartBox in ClassicBox. 
Možnost daljinskega upravljanja, zatemnitev 
v realnem času 0–100 %, senzorji bližine 
in številne druge funkcije omogočajo 
edinstveno izkušnjo razsvetljave. Modula sta 
oblikovana tako, da omogočata nemoteno 
integracijo s svetilkami in popoln nadzor nad 
njihovim delovanjem.
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141

121

58

38

17,5 23,8

Snemljivi priključki
omogočajo različne 
položaje namestitve.

SmartBox ClassicBox

Antena

Konektorji Konektorji

Komunikacija s strežnikom  
za upravljanje razsvetljave
Modul SmartBox uporablja 
radijske frekvence v odprtem 
območju 2,4 GHz za komunikacijo 
s strežnikom za upravljanje 
razsvetljave prek prehoda. 
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Energetska učinkovitost

Sistem za 
upravljanje 
ulične 
razsvetljave

Brez prometa:
do 100-odstotna 

zatemnitev
1,1 vata v stanju 
pripravljenosti

Promet (pešci ali vozila):
ob dinamičnem gibanju 
se svetilke vklopijo, 
sosednje luči pa so 
zatemnjene.

Uporabniku prijazna in intuitivna programska oprema

Ulična razsvetljava, ki je opremljena z modulom 
SmartBox, se samodejno poveže prek brezžičnega 
omrežja. S pomočjo prenosnega ali tabličnega 
računalnika in zaščitnega USB-ključa slControl lahko 
dostopite do omrežja in konfigurirate, upravljate 
ali nadzorujete razsvetljavo slControl. Za večjo 
preglednost je na voljo uporabniku prijazna programska 
oprema Windows, ki omogoča preprosto in intuitivno 
izvedbo zapletenih konfiguracij. Zaradi zaščite sistema 
pred nepooblaščenim dostopom so šifrirani vsi podatki, 
ki se prenašajo. Poleg tega lahko omrežje dodatno 
zaščitite s PIN kodo.

Sistem pametne razsvetljave omogoča do 
90 % večjo energetsko učinkovitost v primerjavi 
z običajno LED-ulično razsvetljavo. Podaljšuje 
tudi življenjsko dobo svetilk in zmanjšuje stroške 
vzdrževanja.

Sistem je mogoče vedno prilagoditi novim razmeram 
in tako nenehno zagotavljati odlično osvetlitev 
cestišča. Ker se osvetlitev posameznih odsekov ulice 
povečuje le po potrebi, je mogoče bistveno zmanjšati 
svetlobno onesnaženje.

Prehod  
do 300 m brez 
usmerjanja

Strežnik
nadzoruje 

prehode in 
svetilke

Centralni nadzor
nadzor in 
daljinsko 
upravljanje  
sistema 

Funkcije programske opreme
• Odčitavanje trenutnih svetlobnih razmer
• Odčitavanje in nastavitev načina obratovanja svetilke, 

vključno z grafičnim prikazom stopenj zatemnitve
• Prosto ustvarjanje skupin uličnih svetilk
• Prikaz in postavitev uličnih svetilk na zemljevidu
• Odčitavanje, nastavitev ali shranjevanje konfiguracije 

za posamično ulično svetilko ali celo skupino
• Odčitavanje energetskih potreb za posamično ulično 

svetilko ali celo skupino in številne druge funkcije

Šifrirana  
komunikacija
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Sistem videonadzora

Varno mesto – 
pametno mesto
Univerzalni sistem razsvetljave in nadzora z 
interno službo za video analitiko (C3 Vision) 
ponuja popoln paket kompetentnih inženirskih 
storitev in programske opreme za vse korake, od 
načrtovanja do izvedbe. Delujemo kot neposredni 
partner za vse akterje v dobavni verigi.

Področja uporabe 
• Nadzor prometa
• Zaznavanje hitrosti
• Prepoznavanje registrskih tablic
• Videonadzorne kamere CCTV
• Nadzor dostopa
• Preprečevanje kriminalnih dejanj
• Odkrivanje kaznivih dejanj

Uporaba nove infrastrukture za 
ulično razsvetljavo za zagotavljanje
• ustrezne LED-razsvetljave,
• videonadzornega sistema CCTV,
• video varnosti/analitike,
• prilagojenih rešitev.

LED- 
razsvetljava

Svetilo in 
kamera

Daljinsko upravljanje 
in video analitika 

Začetek obratovanja 
in usposabljanje

Poprodajne 
storitve

PAMETNA STENA  
za nadzorna središča
• popoln in takojšen pregled 

postavitve
• popolna integracija z videom
• sistem za upravljanje in funkcija 

uporabe zemljevidov (npr. 
Google)

NAČRTOVANJE PROJEKTA IN 
INŽENIRSKE STORITVE  
ZA SISTEM VIDEONADZORA
• načrtovanje projekta, vključno 

s svetlobnimi točkami
• območja nadzora
• posebne zahteve

VIDEO ANALITIKA
• varnost prostorov
• varovanje zasebnosti
• štetje
• prepoznavanje registrskih tablic
• zaznavanje obrazov



AnonymVIS ArealVIS CountVIS

Varuje vse namesto vas.  
Tudi vašo zasebnost.

Vaša varnost v vidnem območju.
Tudi za vogalom.

Naša oprema ve, kaj je zares 
pomembno.
Nanjo se lahko zanesete.

• Anonymvis po potrebi šifrira vaše 
video posnetke v realnem času.

• Videonadzor omogoča 
prepoznavanje vseh dogodkov, 
ki so pomembni za varnost, pri 
čemer so obrazi na posnetkih 
zabrisani.

• S tem je zagotovljeno stalno 
varovanje zasebnosti.

• Izvirni posnetki so predhodno 
shranjeni v sistemu za upravljanje 
videoposnetkov. Dostop do njih 
ima le omejena skupina ljudi.

• Rekonstrukcija zabrisanih video 
podatkov ni možna brez izvirnih 
podatkov, saj tako preprečujemo 
zlorabo.

• S programsko opremo je mogoče 
zabrisati le dele okvirja.

• Visoka raven odkrivanja oseb za 
zaščito okolice. 

• Namenjeno za uporabo na 
zunanjih površinah v vseh 
vremenskih razmerah.

• Poenostavljena konfiguracija 
prizorišča z uporabo le treh 
parametrov.

• Uporablja tridimenzionalni model 
prizorišča in strojno učenje za 
natančno razvrščanje predmetov.

• Zagotavlja nemoteno integracijo 
v sisteme za upravljanje 
videoposnetkov (VMS).

• Natančno zaznavanje omogoča 
neposredno alarmiranje 
varnostnih centrov.

• Algoritmi za računalniški vid, ki 
temeljijo na večletnih raziskavah 
v sodelovanju z vodilnimi 
raziskovalnimi ustanovami v Evropi.

• Samodejna vizualna analitika.
• Štetje ljudi v pogledu od zgoraj in 

od strani.
• Statistika v realnem času.
• Filtriranje podatkov glede na čas 

in lokacijo.
• Izvoz podatkov za dodatno 

obdelavo.
• Brez omejitev pri določanju 

območij za štetje.
• Preverjanje podatkov v seznamu 

alarmov sistema za upravljanje 
videoposnetkov ob vsakem štetju, 
če je potrebno.

• Namenski algoritmi za različne 
položaje kamere.

• Algoritmi za računalniški 
vid, ki temeljijo na večletnih 
skupnih projektih v z vodilnimi 
raziskovalnimi ustanovami v 
Evropi.

Varovanje z 
videonadzornim sistemom 
CCTV in analitika

Programska oprema za videonadzor
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Visokozmogljivi svetlobni moduli

Svetlobne  
naprave

Polnjenje s plinom argonom
Preprečuje oksidacijo in 
spremembo barve svetlobnih 
diod.

Za skrajne 
podnebne razmere

Zrak je  
iztisnjen

Življenjska doba LED 
> 100.000 ur 

VodoodpornoOdpornost proti 
UV-sevanju

Brez kondenzacije 

IP67

Hermetično 
zaprto ohišje

Hermetično zaprta »svetlobna naprava« je 
namenjena za uporabo v skrajnih vremenskih 
razmerah. Elektronika svetlobnih diod je v 
celoti nameščena v prostoru, ki je napolnjen 
z inertnim plinom (argonom), ki preprečuje 
nabiranje ledu ob hudem mrazu. V vročini pa 
ponuja ta modularna rešitev nekaj prednosti. 
Dodatno, posebno polnjenje z argonom 
zagotavlja še večjo učinkovitost obstoječega 

sistema za uravnavanje temperature, kar 
pozitivno vpliva na življenjsko dobo svetlobnih 
diod in hkrati ponuja optimalno zaščito 
občutljive elektronike pred prahom in peskom. 

Za to pametno svetlobno napravo je na voljo 
bogata izbira opcijskih senzorjev, kot so 
radar, senzorji gibanja in svetlosti ter različni 
sistemi kamer.

Na voljo tudi v različnih 
oblikah, velikostih in 
izvedbah, kar zagotavlja 
združljivost z različnimi 
vrstami ohišij za svetila 
strank.

Ar

Zrak
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Možnost dodatnega premostitvenega 
elementa za premer stebrov do 76 mm

Možnost dodatnega premostitvenega 
elementa za premer stebrov do 76 mm
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6 8 10

289

603

109

Premer stebrov
do 60 mm

Premer stebrov
do 60 mm

Premer stebrov
do 76 mm

217 362

452 753

81 113

CCL035 CCL100 CCL180

Prvovrstne LED-svetilke za zunanje površine

Svetilke  
CCL
Čudovito oblikovane svetilke, podobne 
svetlobnim valovom, sledijo načelom delovanja 
narave. Zunanje ohišje svetilk je izdelano iz 
trpežnega aluminija, kar zagotavlja izjemno 
obliko in odlično ujemanje s sodobno okolico. 
Na voljo so v treh velikostih (CCL180, CCL100 
in CCL035), zato da lahko ponudijo popolno 
rešitev za vsak projekt.

Kakovostne vgrajene svetlobne naprave, ki 
so izdelane za skrajne vremenske razmere, 
zagotavljajo izjemno razsvetljavo, trajnost 
in visoko zmogljivost svetilk. Zaradi 
izpolnjevanja vseh individualnih potreb pri 
razsvetljavi so svetilke zasnovane tako, da 
omogočajo naknadno namestitev dodatkov, 
kot so nadzorne naprave, antene, senzorji, 
radarji in drugo. Učinkovita svetilka poleg 
vdelanih značilnosti omogoča tudi preprost 
dostop za redne preglede ali namestitve.



Barve: Standardno ohišje 
je peskano v naravni barvi 
aluminija, na zahtevo pa je v 
izvedbi s prašnim barvanjem 
dobavljivo tudi v drugih barvah.

Navpični in 
vodoravni stebrni 
priključki

Na UV sevanje odporna 
plastika, ki odlično kljubuje 
zunanjim vplivom.

Nerjavna aluminijeva 
zlitina in odlična toplotna 
prevodnost. 

Nastavljiv kot montaže:  
stopenjsko po 5° med 0° in 
±20°.

Hladilna rebra za povečanje 
površine na ključnih 
toplotnih mestih prav tako 
povečujejo trdnost ohišja.

Vodoodporno 

Pripravljenost za 
pametne priključke 
Prostor za naknadne 
dodatke: nadzorne 
naprave, antene, 
senzorji, radarji itd.

Odlično uravnavanje 
toplote bistveno prispeva 
k podaljšanju življenjske 
dobe svetlobnih diod. 

Ohišje omogoča  
doseganje razmer  
»temnega neba« ali 
»popolnega izklopa«.

LED-svetilke CCL za 
zunanje površine
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Odpiranje brez uporabe 
orodja in preprosta 
namestitev.

1

2

Omogoča preprost 
dostop za vzdrževanje 
na kraju samem 
in odstranitev iz 
podpornega ogrodja ter 
izvedbo popravila na 
drugem mestu.



FOTOMETRIJA

Število svetlobnih diod 12 36 64

Svetlobni tok do 4386 lm do 12530 lm do 22554 lm

Učinkovitost do 125 lm/W do 125 lm/W do 125 lm/W

Temperatura barve svetlobe 4000 K  
(opcijsko 3000 K in 5000 K)

4000 K  
(opcijsko 3000 K in 5000 K)

4000 K  
(opcijsko 3000 K in 5000 K)

CRI (indeks barvne reprodukcije) ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75

Optika Proti UV-sevanju odporne 
akrilne leče

Proti UV-sevanju odporne 
akrilne leče

Proti UV-sevanju odporne 
akrilne leče

Usmerjenost svetlobe Asimetrično Asimetrično Asimetrično

Fotobiološka varnost Razred 2 Razred 2 Razred 2

ULOR (delež svetlobnega toka 
nad vodoravnico)

pri nagibu 0° je enak 0 % pri nagibu 0° je enak 0 % pri nagibu 0° je enak 0 %

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Sistemska moč do 35 W do 100 W do 180 W

Napajanje Stalni tok Stalni tok Stalni tok

Obremenitev na posamezno 
svetlobno diodo

največ 3 W največ 3 W največ 3 W

Prenapetostna zaščita 20 kV 20 kV 20 kV

Zaščita pred  
prenapetostnimi udari

10 kA 10 kA 10 kA

Zatemnitev Brezstopenjska zatemnitev 
0–100 %*

Brezstopenjska zatemnitev 
0–100 %*

Brezstopenjska zatemnitev 
0–100 %*

Življenjska doba nad 100 000 h nad 100 000 h nad 100 000 h

Energijski razred A+ A+ A+

SPLOŠNE SPECIFIKACIJE

Uporaba Zunanja javna razsvetljava, 
glavne in stranske ceste, 
kolesarske steze in pešpoti

Zunanja javna razsvetljava, 
glavne in stranske ceste, 
kolesarske steze in pešpoti

Zunanja javna razsvetljava, 
glavne in stranske ceste, 
kolesarske steze in pešpoti

Svetlobni razred ME5, ME6, S3-S6 ME5, ME6, S3-S6 ME5, ME6, S3-S6

Priporočena višina montaže 4–6 m 6–8 m in 8–10 m** 10–12 m in 12–14 m**

CERTIFIKATI IN STANDARDI

IP 66 66 66

IK 08 08 08

ZAHTEVE STANDARDOV
Oznaka CE/Smernice EMV/Fotobiološka varnost (skupina tveganja 2)

* Opcijsko za modul SmartBox (modul ClassicBox na voljo s 4 stopnjami zatemnitve.)

** z opcijsko optiko

CCL035 CCL100 CCL180

IP66 IK08 A+ Ar
ISO
14001:
2004

ISO
9001:
2008

razred
II
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9,7 kg IP65A+ Ar CLASSIC
BOX

SMART
BOX
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Antena

Ohišje je prašno 
barvano v barvah 
po želji kupca

Pritrditev s 
kablom iz 

nerjavnega 
jekla 8–12 mm

Odpiranje na eni strani 
za preprost dostop

Infrardeči ali mikrovalovni 
senzor za zaznavanje gibanja

Svetlobna  
naprava

Viseče LED-svetilke za zunanje površine

CCH

Trpežna in visokozmogljiva LED-svetilka 
je odlična rešitev za ulično razsvetljavo, 
izdelana za centralno obešanje na pritrjevalni 
kabel iz nerjavnega jekla. Ker ima vgrajen 
infrardeči ali mikrovalovni senzor, omogoča 
boljšo varnost v večjih mestih in prihranke pri 
energiji.

Aluminijasto ohišje je kemično obdelano 
in prašno obarvano, kar podaljšuje trajnost 
in ponuja možnost izbire barve. Oblika 
omogoča naknadno dodajanje senzorjev, 
anten itd., odpiranje na eni strani pa 
zagotavlja preprost dostop. 

FOTOMETRIJA

Število svetlobnih diod do 36

Življenjska doba > 100 000 ur

Temperatura barve 
svetlobe

4000 K  
(opcijsko 3000 K in 5000 K)

Svetlobni tok največ 8800 lm 

Indeks barvne 
reprodukcije (CRI)

≥ 75

Optika Proti UV-sevanju odporne akrilne leče

Usmerjenost svetlobe asimetrično ali simetrično

SPLOŠNE SPECIFIKACIJE

Uporaba Glavne ceste, zbiralne ceste

Svetlobni razred ME3–ME5, S1–S3

Priporočena višina 
montaže

6–10 m

Izvedba z modulom 
ClassicBox ali SmartBox
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ZAHTEVE STANDARDOV
Oznaka CE/Smernice EMV/Fotobiološka varnost (skupina tveganja 2)

ELEKTRONIKA

Poraba energije do 70 W

Razred energijske  
učinkovitosti

A+

Zmanjšanje 
zmogljivosti

Stalna zatemnitev 0–100 % 
do 100 000 ur

Obratovalna napetost 90–290 VAC; 47–63 Hz

4
0

0

400 400

80

110
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Ulične svetilke z nevidno kamero

Athina
PREGLED SPECIFIKACIJ

Glavno napajanje 230 V / 50 Hz

Zaščita pred  
prenapetostnimi udari

10 KV

Vmesnik za zatemnitev LED 1–10 V

RF komunikacija za razsvetljavo
868 MHz mreža s 
tehnologijo samookrevanja

RF komunikacija za sistem CCTV RF 1,9–5,9 GHz

Temperatura okolice ta –25 °C / 40 °C

Različica za skrajne razmere v 
polarnih območjih pta

–55 °C / 40 °C

Različica za skrajne razmere v 
tropskih območjih tta

–25 °C / 55 °C

Preklapljanje pod obremenitvijo 2 releja 10 A

Redundanca Svetlobni senzor

Železniški 
prehodi in 
mnogo več!

Industrijska  
območja

Urbana  
območja

Cesta

Elektronika  
iPole  
(opcijsko)

Antena

Brezžična
komunikacija

Modul za videonadzor
Upravljalnik videa, video analitika, 
opcijski moduli in senzorji

Visoko ločljiva
LED-naprava

Vgrajena  
nevidna kamera  
PTZ IP
(polna visoka 
ločljivost 1080)

Prednosti: 
• Vgrajena nevidna IP kamera
• Optimizirana LED-razsvetljava
• Varovanje z videonadzornim sistemom 

CCTV in analitika

Svetilka Athina združuje prilagojene storitve 
z dodano vrednostjo in vgrajen neviden 
(zvočni in video) nadzorni sistem CCTV 
za zagotavljanje varnosti in zaščite prek 
infrastrukture za zunanjo razsvetljavo ter tako 
ponuja popolno kombinacijo RAZSVETLJAVE 
(LED), KOMUNIKACIJE (javni dostop in 
dela, sistemske operacije, javna varnost, 
javna zbirka podatkov, center za upravljanje 
omrežij itd.) in visokotehnoloških 
INFORMACIJ (nadzorna soba). 

GLAVNO SREDIŠČE VARNEGA MESTA
• Napredni ukazi in nadzor nad mestom ali obratom z 

nadzornim sistemom CCTV
• Zaščita pred kriminalom in nasiljem v prometu, 

vključno s statistiko
• Prilagojene rešitve za nadzorni sistem CCTV z 

opcijskimi funkcijami za kamero/video/nadzor
• Nadzor prometa (zaznavanje hitrosti vozil, 

prepoznavanje registrskih tablic, nadzor odseka)

Premer stebrov
do 60 mm12



Svetlobna rešitev Qbiss One je vnaprej 
pripravljen montažni element z vgrajenimi 
LED-svetili. Učinkovita LED-svetila z nizko 
porabo energije in dolgo življenjsko dobo so 
na voljo v bogatem spektru barv, uporabljati 
pa jih je mogoče na številnih področjih. 
Modularni in integrirani elementi Qbiss 

One so preprosti za vgradnjo in poudarjajo 
estetski videz stavbe. LED-svetila je mogoče 
namestiti v vodoravne in navpične spoje med 
fasadne elemente, tako da poudarijo tako 
funkcionalne kot kreativne možnosti. Fasadno 
svetilo Qbiss One je plod sodelovanja podjetij 
Trimo in Lumenova.

A+ ArIP65

FOTOMETRIJA

Življenjska doba > 100 000 ur

Temperatura barve 
svetlobe

bela 4000 K  
(opcijsko 3000 K in 5000 K);  
na voljo tudi v drugih barvah

ELEKTRONIKA

Poraba energije 2–3 W/mˇ

Razred energijske 
učinkovitosti

A+

Obratovalna napetost 24–27 VDC

ZAHTEVE STANDARDOV
Oznaka CE/Smernice EMV/Fotobiološka varnost (skupina tveganja 2)

300

26

20

Okrasni LED-element za fasado 

Qbiss One

R 2000 mm
ali več

17
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Skupna razdalja do 200 m

Linearna LED-razsvetljava

Dreamline

DREAMLINE je inovativni svetlobni tračni 
sistem LED, ki ponuja rešitev za optimizirano 
uporabo razsvetljave v hipermarketih, 
nakupovalnih središčih, verigi trgovin 
in supermarketih, pa tudi v skladiščih, 
izobraževalnih ustanovah in industrijskih 
prostorih.

Sistem sestavljajo nosilne tračnice, moduli in 
dodatna oprema. Tračni sistem je dobavljen 
z vnaprej ožičenimi odseki, ki zagotavljajo 
napajanje in nadzor signalov za svetlobne 
module. Moduli so razdeljeni v dve skupini, 
in sicer na module za osvetlitev in module 
za druge funkcije. Sistem vključuje tudi 
funkcije za prenos v živo in omejilnike, 
različna obešala in komplete za montažo na 
površino, pa tudi vozliščne veznike L,T in X za 
večsmerno povezavo.

5-polno

7-polno

11-polno

NOSILNA TRAČNICA 
Sistem DREAMLINE zahteva najmanj ožičenih spojev v 
primerjavi z namestitvijo posameznih svetilk. To lahko 
krepko zmanjša stroške dela in vloženi trud. Na voljo so 
montažne nosilne tračnice dolžine 1,2 m, 1,5 m, 2,4 m 
ali 3,0 m, ki jih je treba izbrati glede na prostorske in 
konfiguracijske zahteve.

Nosilna 
tračnica

LED-modul

Ožičenje 
Nosilne tračnice imajo 
tovarniško izdelano 5-, 
7- ali 11-polno ožičenje in 
nameščene pritrdilne dele, ki 
omogočajo hitro povezavo 
več tračnic brez uporabe 
orodja.

Optična porazdelitev 
6 različnih možnosti 
optične porazdelitve 
omogoča namestitev 
sistema DREAMLINE 
na višini od 3 do 20 m.

120° 90°

60° 30°

Dvojno 
asimetrično

Asimetrično
L ali D



TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Model T03A12L T03A15L

Dolžina 1150 mm 1437 mm

Material Aluminij Aluminij

Velikost izdelka 
(D * Š * V) 1150 * 64,5 * 20 mm 1437 * 64,5 * 20 mm

Moč največ 48 W največ 72 W

Napetost
100~220 VAC

50/60 HZ

100~220 VAC

50/60 HZ

Svetilnost največ 6200 lm največ 8900 lm

PF > 0,97 > 0,97

CRI (indeks 
barvne 
reprodukcije)

83 83

Temperatura 
barve svetlobe

3000–6500 K 3000–6500 K

Teža 1,7 kg 2,1 kg

20

64,5

IP20 IP56 PAMETNA
POVEZAVA

Z modulom SmartBox 
si zagotovite PAMETNO 
svetilko in izboljšajte njeno 
funkcionalnost. Modul 
SmartBox in anteno lahko 
uporabite s svetlobnim 
sistemom Dreamline ali pa ga 
vgradite v obstoječo svetilko. 

Zamenljive svetilke
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LED-MODUL

Namestitev brez uporabe orodja

Pritrdilna  
dodatna oprema

Vozliščni  
vezniki

Dodatna oprema 
za razvedrilo

DODATNA OPREMA

Brez razmika z 
edinstvenim 
nameščanjem po 
sistemu »povleci in 
potisni«

Konektor 
Tridonic

Aluminijasto 
ohišje

Do  
140 LM/W

1150 ali 1437



Svetilka »CCG« se ponaša z najsodobnejšo 
obliko in najnovejšo LED-tehnologijo. Je 
popolna rešitev za osvetlitev notranjih in 
zunanjih prostorov z nizko etažno višino, 
kot so podzemne garaže, parkirišča itd. 
Svetilka »CCG Smart« je namenjena učinkoviti 
razsvetljavi parkirnih površin, kjer obstaja 
večja potreba po varnosti.

Dodatno, posebno polnjenje ohišja svetila 
z inertnim plinom (argonom) preprečuje 
nastanek kondenzacije v notranjosti, 
kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo 
svetlobnih diod. V svetilo »CCG« je vgrajeno 
integrirano vezje SLC, ki uporabniku 
omogoča odčitavanje energijskih podatkov 
in zatemnitev 0–100 %. Brezžičen prenos 
podatkov omogoča preprosto delovanje za 
različne nastavitve in prednastavitve aplikacij. 
Svetilo »CCG Smart« je na voljo tudi z 
opcijskimi senzorji gibanja.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Sistemska moč
35 W pri največjem svetlob-
nem toku

Napajanje 90–290 VAC; 47–63 Hz

Obremenitev na 
posamezno svetlobno 
diodo

največ 5,8 W

Možnost redukcije Stalna zatemnitev 0–100 %

Prenapetostna zaščita do 3,75 kV, opcijsko do 10 kV

Priključni kabel Tip H07, 4-žilni, D = 250

Življenjska doba > 100.000 ur

Energijski razred A+

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Uporaba Podzemne garaže, garažne hiše, 
nadstrešja, logistična središča, 
skladišča in tovarniške delavnice

Priporočena višina 
montaže

2,5–5 m 

LED-svetilke za garažne prostore

CCG

20



FOTOMETRIJA

Število svetlobnih diod 6

Svetlobni tok do 2900 lm 

Učinkovitost do 83 lm/W

Temperatura barve 
svetlobe

4000 K (opcijsko 3000 K  
in 5000 K)

CRI (indeks barvne 
reprodukcije)

≥ 75

Optika 6 leč

Usmerjenost svetlobe asimetrično

Fotobiološka varnost Razred 2

MEHANSKE ZNAČILNOSTI

Ohišje Aluminijeva zlitina, s pokrovom 
iz PMMA, hermetično zaprto, 
polnjeno z argonom

Razred zaščite IP 65

Mehanska trajnost IK 08

153163

104

Ohišje z vgrajenim
napajalnikom in integriranim vezjem SLC

IK08 razred
II

ISO
14001:
2004

ISO
9001:
2008

IP65

A+ Ar

Enakomerna osvetlitev in  
široka porazdelitev svetlobe.

Življenjska doba LED 
> 100.000 ur 

Polnjeno z  
argonom

Učinkovitost 
do 83 lm/W

Za osvetlitev površin v 
objektih z nizko višino 
stropa.

PAMETNA
POVEZAVA

21



Svetilke za ambientalno osvetlitev

Ocean & Lake

22

Inovativno oblikovanje odsevnih LED-
svetilk Ocean in Lake uteleša našo filozofijo 
oblikovanja, ki se osredotoča na odboj 
svetlobe. Svetilka je popolna ambientalna 
rešitev za notranje prostore, ki je kot nalašč za 
uporabo v dnevni sobi ali zraven postelje, pa 
tudi v delovnem okolju, kot je pisarna ali hotel. 
Preprosto upravljanje s kretnjami in možnost 
polnjena prek napajalnega kabla ali opcijskih 
polnilnih baterij.

Ocean 
ohišje v obliki večkotnika

Lake 
gladko ohišje

Vklop/izkop svetilke z dotikom

Prilagoditev svetilnosti z dotikom

124 124

112 112

0,94

Toplo bela LED-svetloba
Svetlobni tok: 200/250 lm



Izberite si svojo barvo ali 
okrasek po želji
Po meri izdelana 
različica bele svetilke 
Lake v želeni barvi in z 
izbranim okraskom, ki ga 
oblikujemo po želji kupca.

Svetilnost lahko pomanjšate, povečate oziroma svetilko 
vklopite ali izklopite s kretnjo ali dotikom.

23

Ocean 

Lake

Uravnavanje svetilnosti s kretnjami

1. dotik
Vklop

2. dotik
Izklop

1. pridržanje
Povečanje 

moči

2. pridržanje
Zmanjšanje 

moči

Osnovne barve

Premijski  
paket

Možnosti 
po meri

ZLATANIKELJ ČRNAČRNA MODRA RDEČA BELAZELENA

Na voljo sta dve možnosti 
polnjenja: prek napajalnega kabla 

ali opcijskih polnilnih baterij  
(7 ur avtonomije delovanja) 
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VIP-VIRANT SKUPINA
NEMČIJA, ŠVICA, VELIKA BRITANIJA, SLOVENIJA, 
ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI, HONG KONG, SINGAPURwww.lumenova.net

NEMČIJA 
Lumenova Solutions GmbH 
Oberaustraße 34 
D-83026 Rosenheim 
Nemčija

Telefon +49 (0)8031 29078-10
Faks +49 (0)8031 29078-09
info@lumenova.net

ŠVICA
Lumenova AG 
Gewerbestrasse 5 
CH-6330 Cham 
Švica

Telefon +41 (0)41 798 1000
Faks +41 (0)41 798 1001
info@lumenova.net

SLOVENIJA 
Lumenova d.o.o.
Pod brezami 1
SI-1218 Komenda 
Slovenija

Telefon +386 (0)1 2005 270
Faks +386 (0)1 2005 280 
info@lumenova.net


