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Inteligentny system LEDIX firmy Cet Lighting 

to innowacja w dziedzinie o wietlenia LED. 

Gru p  urz dze  LEDIX tworzy osiem rodzin 

opraw (MOZA, MUNA, TERA, TICO, TIMO, 

RUBI, NAVI, SONA) zró nicowanych pod 

wzgl dem wzornictwa oraz funkcjonalno ci. 

System LEDIX stworzony przez konstrukto-

rów ZAMEL CET obejmuje ponad tysi c produ-

któw najwy szej jako ci. Ta nowoczesna linia 

opraw LED, wzbogacona o urz dzenia za-

silaj ce i steruj ce pozwala na tworzenie cie-

kawych aran acji wn trz (pod wietlenie ci -

gów komunikacyjnych, schodów, cian) oraz 

niestandardowe pod wietlanie elewacji bu-

dynków, a tak e ogrodów. Dodatkowo seria 

LEDIX zawiera grup  nowoczesnych trans-

formatorów elektronicznych. System LEDIX 

jest fantastycznym sprzymierze cem za rów -

no osób urz dzaj cych dom lub mieszkanie,

jak i projektantów wn trz aran uj cych 

obiekty u yteczno ci publicznej, biurowce 

czy te  obiekty dla bran y HoReCa. Polski inte-

ligentny system o wietlenia LED LEDIX wyró -

niony zosta  Nagrod  G ówn  XXI Mi dzy na ro-

do wych Targów WIAT O 2013 oraz Nagrod

Polskiej Izby In ynierów Budownictwa.

Bogactwo funkcjonalno ci 
Po czenie urz dze  steruj cych z wybranymi 

oprawami LED pozwala na projektowanie apli-

kacji dostosowanych do indywidualnych wy-

maga  u ytkowników. LEDIX umo liwia auto-

matyczne za czanie i wy czanie o wietlenia 

dzi ki wbudowanym czujnikom ruchu, stero-

wanie barw  oraz nat eniem o wietlenia drog

radiow  za pomoc  pilota lub nadajnika klawi-

szowego, podtrzymanie o wietlenia po zaniku 

napi cia w sieci zasilaj cej dzi ki wbudowa-

nym akumulatorom oraz wiele innych funkcjo-

nalno ci w a ciwych dla inteligentnych syste-

mów sterowania o wietleniem.

Ró norodno  opraw
LEDIX to doskona a propozycja dla osób wy-

magaj cych, którym zale y na kreowaniu 

otaczaj cej przestrzeni za pomoc wiat a. 

Do urz dze  LEDIX nale y a  osiem rodzin 

opraw zró nicowanych pod wzgl dem desi-

gnu. W ród opraw dost pne s  produkty wie-

c ce w dwóch kierunkach (MOZA, MUNA, 

TERA), oprawy o eleganckiej formie (TIMO 

i TICO) oraz produkty emituj ce dyskretnie 

strumie wietlny w dó  (SONA, RUBI, NAVI). 

Wszystkie oprawy mo na naby  w czterech ko-

lorach obudowy: aluminium, stal nierdzewna, 

grafit oraz stare z oto. Natomiast w kwestii bar-

wy o wietlenia klienci maj  do dyspozycji opra-

wy wyposa one w diody RGB lub te  opcjonal-

nie opraw  z diod : czerwon , zielon , niebiesk ,

bia  zimn , bia  ciep .

atwy monta ,
bezpiecze stwo u ytkowania
Oprawy LEDIX mog  by  zasilane napi ciem 

14 V DC, 230 V AC lub za pomoc  zestawu 

fotowoltaicznego. Oprawy s  dost pne w wer-

sji przeznaczonej do monta u natynkowego 

oraz podtynkowego. Urz dzenia serii LEDIX 

posiadaj  IP20, IP44 lub IP56, dzi ki czemu 

oprawy mog  by  stosowane w pomieszcze-

niach, które nara one s  na wilgo , a tak e

mog  s u y  do tworzenia niestandardowych 

pod wietle  elewacji budynków, ogrodów, 

aran acji altan ogrodowych itp. 

Niezawodno
i energooszcz dno
LEDIX to nie tylko szlachetna forma, ale tak e

du a niezawodno  dzi ki zastosowaniu diod 

najwy szej jako ci firmy CREE oraz anodowa-

nych blach aluminiowych gwarantuj cych odpo-

wiedni  jako  opraw. Do atutów opraw LEDIX 

niew tpliwie nale  energooszcz dno  spowo-

dowana niskim poborem mocy oraz d ugi okres 

ywotno ci wynosz cy nawet do 40 tys. godzin 

ci g ego wiecenia.

Szczegó owe informacje na temat inteligent-

nego systemu o wietlenia LED LEDIX dost p-

ne s  na stronie internetowej www.ledix.pl. 

Wszelkie pytania dotycz ce systemu mo na 

przesy a  na adres ledix@ledix.pl.
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