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L06404 L02804L02803/L06403L02802/L06402L02801/L06401 L02805
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DALI oznacza interfejs do cyfrowego adresowania 

oświetlenia. Łącząc je z terminalem sterującym 

komputera / tabletu / telefonu komórkowego za 

pomocą oprogramowania operacyjnego, możemy 

dokładnie kontrolować jedno urządzenie lub więcej 

urządzeń w określonym obszarze

STAND
Stworzony dla oświetlenia magazynów

 

CE, CB, RoHS, D,  UL, DLC, SAA, EMC, LM79, SASO, ENEC(Pending)

L02801, L02802, L02803, L02804, L02805 L06401, L06402, L06403, L06404

>Ra70, >Ra80

100-240Vac/100-277Vac 50-60Hz PF ≥0.93

IP65

Meanwell

 3000K, 4000K, 5000K

STA30

3,900lm

30W

100W

STA60

7,800lm

60W

150W

STA90

12,150lm

90W

200W-250W

STA120

16,200lm

120W

250W-400W

STA150

20,250lm

150W

400W-600W

STA180

24,300lm

180W

650W

STA30

4,950lm

30W

100W

STA60

9,900lm

60W

150W

STA90

14,850lm

90W

200W-250W

STA120

19,800lm

120W

250W-400W

STA150

24,750lm

150W

400W-600W

STA180

29,700lm

180W

650W

STA240

39,600lm

240W

700W-800W

135lm/W130lm/W

Numer części

Strumień świetlny

Moc

Skuteczność światła

Kąt świecenia

Napięcie wejściowe

Stopień ochrony

Sterownik LED

Zamiennik HID

Certyfikaty

CCT

CRI

Kontrola obecności Kontrola DALI
1-10V kontrola

ściemniania

Kontrola bezprzewodowa
ZigBee

Czujnik światła dziennego Czujnik ruchu

Opcje sterowania

Schematy fotometryczne

Opcje montażu

ISO9001: 2008

Zakres produktów FLAT



L02803/L06403L02802/L06402L02801/L06401 L06404 L02804 L02805

165lm/W

System liniowy STAND LED został zaprojektowany dla oświetlenia 

magazynów, generowanie prostokątnego wzoru świetlnego idealnie 

spełniało wymagania kształtów światła.

STAND posiada większą skuteczność strumienia światła 

do 165lm/W. Porównując do standardowego COB i HID, 

STAND zyskuje oszczędność energii około 90%.

Stand COB High Bay

STAND

Wzór oświetlenia

Kąt świecenia

Zastsosowanie Magazyny, obszary robocze i doki

Skuteczność światła

M o ż e s z  w ł ą c z y ć / w y ł ą c z y ć 

bezprzewodową kontrolę ZigBee przy 

pomocy pilota, ściemnić swoim telefonem 

lub tabletem z domu. Kontrolujesz swoje 

lampy pilotem.

STAND posiada różne opcje mocy od 30W do 240W

i dostępność różnych kątów padania strumienia światła

Znaleźliśmy nowy kąt świecenia L02804 

bardziej odpowiedni dla większości 

magazynów zgodnie z badaniami 

symulacyjnymi. Po pierwsze, biorąc pod 

uwagę wąskie przejścia magazynowe, 

kierunek poprzeczny 40° kąta świecenia 

może oświetlić półki po obu stronach 

przejścia.

Wobec  d ług ie j  s t rony  p rze jśc ia 

magazynowego wzdłużny kierunek 130° 

może się znacznie rozjaśnić więc każdy 

cal światła może być użyty efektywniej w 

miejscu pracy i  w ten sposób zmniejszyć 

niepotrzebne straty światła.

ZigBee

Liniowy system oświetlenia STAND LED z długim i wąskim 

wzorem oświetlenia jest specjalnie zaprojektowany dla przejść 

magazynowych. STAND może być wyposażony w czujnik PIR 

oraz światła dziennego oraz ściemnianie dzięki czemu 

urządzenie jest przyciemniane poprzez specjalny pilot. Jeśli 

urządzenie wykryje obecność ludzi lub wózka widłowego, 

czujnik automatycznie oświetli teren pracy do pożądanego 

poziomu i w drugą stronę ściemni światło jeśli teren zostanie 

opuszczony. Funkcja inteligentnego ściemniania jest w stanie 

utrzymać ogólny poziom światła w obrębie obecnego zakresu 

poprzez gładkość, bezbłędne ciągłe kontrolowanie ściemniania 

dla STAND LED.

Ogólnie jest to potwierdzone, że STAND LED system liniowy 

jest w stanie oszczędzić o jakieś 65% energii więcej od 

tradycyjnego światła HID oraz metalohalogenkowego. Jednak 

specjalnie zaprojektowany długi i wąski wzór soczewki STAND 

LED może zaoszczędzić nawet 80% energii dzięki tym 

okrągłym soczewkom obiektywu. Ponadto inteligentna 

bezprzewodowa kontrola pozwala zaoszczędzić do 95% 

energii całej oprawy.

Mądry STANDKąt świecenia

pilot telefon
komórkowy

STAND
Liniowy system oświetleniowy High Bay dla oświetlenia magazynów 

wyposażony w interfejs inteligentnej kontroli oraz czujnik obecności


