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Dodatkowo seria LEDIX zawiera 
grup  transformatorów elektro-
nicznych. System LEDIX jest fan-

tastycznym sprzymierze cem zarówno 
osób urz dzaj cych dom lub mieszkanie, 
jak i projektantów wn trz aran uj cych 
obiekty u yteczno ci publicznej, biurow-
ce czy te  obiekty dla bran y HoReCa. 
Inteligentne o wietlenie LED LEDIX wy-
ró nione zosta o Nagrod  G ówn  XXI 
Mi dzynarodowych Targów WIAT O
oraz Nagrod  Polskiej Izby In ynierów 
Budownictwa. Po czenie urz dze  ste-
ruj cych z wybranymi oprawami LED po-
zwala na projektowanie aplikacji dosto-
sowanych do indywidualnych wymaga
u ytkowników. LEDIX umo liwia auto-
matyczne za czanie i wy czanie o wie-
tlenia dzi ki wbudowanym czujnikom ru-
chu, sterowanie barw  oraz nat eniem 
o wietlenia drog  radiow  za pomoc  pi-
lota lub nadajnika klawiszowego, pod-
trzymanie o wietlenia po zaniku napi cia 
w sieci zasilaj cej dzi ki wbudowanym 
akumulatorom oraz wiele innych funk-
cjonalno ci w a ciwych dla inteligent-
nych systemów sterowania o wietleniem. 
Seria opraw LEDIX jest doskona  propo-

zycj  dla osób wymagaj cych, którym za-
le y na kreowaniu otaczaj cej przestrzeni 
za pomoc wiat a. W ród opraw dost p-
ne s  produkty wiec ce w dwóch kie-
runkach (MOZA, MUNA, TERA), opra-
wy o eleganckiej formie (TIMO i TICO) 
oraz produkty emituj ce dyskretnie stru-
mie wietlny w dó  (SONA, RUBI, NAVI, 
LONG). Oprawy stalowe mo na naby
w sze ciu kolorach obudowy: aluminium, 
stal nierdzewna, grafit, stare z oto, bia y
oraz czarny. Oprawy wykonane z poliw -
glanu dost pne s  w kolorze bia ym, czar-
nym, be owym oraz srebrnym. LEDIX to 
tak e du y wybór barwy wiat a, oprawy 
wyposa one zosta y w diody RGB lub te
opcjonalnie w diody: czerwone, zielone, 
niebieskie, bia e zimne, bia e ciep e. 

ATWY MONTA ,
BEZPIECZE STWO 
U YTKOWANIA
Oprawy MOZA, MUNA, TERA, TICO 
i TIMO, SONA, RUBI, NAVI zasilane s
napi ciem 14 V DC lub 230 V AC, nato-
miast oprawy LONG wyst puj  w wersji 
na 12 V DC oraz 24 V DC. Oprawy TETI 
i LAMI produkowane s  w dwóch wa-

riantach napi cia 12 V DC oraz 230 V AC. 
Urz dzenia s  dost pne w wersji prze-
znaczonej do monta u natynkowego oraz 
podtynkowego. Produkty serii LEDIX po-
siadaj  IP20, IP44 lub IP56, dzi ki cze-
mu oprawy mog  by  stosowane równie
w pomieszczeniach, które nara one s  na 
wilgo , a tak e mog  s u y  do tworzenia 
niestandardowych pod wietle  elewacji 
budynków, ogrodów, aran acji altan ogro-
dowych itp. 

NIEZAWODNO
I ENERGOOSZCZ DNO
LEDIX to nie tylko szlachetna forma, ale 
tak e du a niezawodno  dzi ki zastoso-
waniu diod najwy szej jako ci oraz anodo-
wanych blach aluminiowych gwarantuj -
cych odpowiedni  jako  opraw. Do atutów 
opraw LEDIX niew tpliwie nale  energo-
oszcz dno  spowodowana niskim pobo-
rem mocy oraz d ugi okres ywotno ci wy-
nosz cy nawet do 40 tys. godzin ci g ego 
wiecenia. 

O wietlanie ci gów komunikacyjnych za pomoc  opraw LEDIX

www.zamel.com
www.ledix.pl

LEDIX to a  jedena cie rodzin opraw zró nicowanych pod wzgl dem wzornictwa oraz 
funkcjonalno ci. System LEDIX obejmuje ponad tysi c produktów najwy szej jako ci. Ta nowoczesna 
linia opraw LED, wzbogacona o urz dzenia zasilaj ce i steruj ce pozwala na tworzenie ciekawych 
aran acji wn trz oraz niestandardowych pod wietle  elewacji budynków, a tak e ogrodów. 
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