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Do urz dze  LEDIX nale y osiem ro-
dzin opraw zró nicowanych pod 
wzgl dem wzornictwa. Wszystkie 

oprawy dost pne s  w kilku kolorach obu-
dowy: aluminium, stal nierdzewna, gra-
fit, stare z oto, biel i czer . Oprawy LEDIX 
to tak e mo liwo  wyboru barwy o wie-
tlenia. Ze wzgl du na realizacj  rozbudo-
wanej funkcjonalno ci oprawy inteligent-
nego o wietlenia LEDIX podzieli  mo na 
na oprawy z czujnikiem ruchu i zmierzchu, 
podtrzymaniem akumulatorowym, odbior-
nikiem radiowym oraz radiowym sterowni-
kiem RGB.

OPRAWY Z WBUDOWA-
NYM CZUJNIKIEM RUCHU 
I ZMIERZCHU
W ten czujnik wyposa one zosta y opra-
wy: MOZA, MUNA, RUBI, NAVI (zasilanie: 
14 V DC i 230 V AC, bez diod RGB). Oprawy 
przeznaczone s  do monta u w puszkach 
instalacyjnych Ø60 mm. Czujnik ruchu 
oparty jest o element typu PIR i umo li-
wia za czanie oprawy po wykryciu ruchu 
w strefie detekcji urz dzenia. Po opuszcze-
niu strefy detekcji o wietlenie pozosta-
je za czone przez czas od 2 do 35 sekund. 

Wy cznik zmierzchowy umo liwia za -
czanie oprawy tylko przy okre lonym nat -
eniu o wietlenia. 

OPRAWY WYPOSA ONE 
W PODTRZYMANIE 
AKUMULATOROWE
Wbudowany akumulator NiMh posiada-
j  wybrane oprawy MOZA, MUNA, TIMO, 
RUBI i NAVI (w wersji napi ciowej 14 V 
DC). Dzi ki podtrzymaniu o wietlenie mo e
pozosta  w czone i o wietla  ci gi komu-
nikacyjne nawet przez oko o 1,5 godziny po 
zaniku napi cia zasilaj cego. 

OPRAWY Z WBUDOWANYM 
ODBIORNIKIEM RADIOWYM
Wybrane oprawy MOZA, MUNA, TIMO, 
RUBI, NAVI (w wersjach napi ciowych 
14 V DC i 230 V AC, bez diod RGB) maj
wbudowany odbiornik radiowy. Dzi ki tej 
opcji mo liwe jest sterowanie oprawami 
bez konieczno ci prowadzenia dodatkowe-
go okablowania pod prze czniki. Oprawy 
wspó pracuj  z szerok  gam  nadajników 
bezprzewodowego systemu EXTA FREE 
m.in.: nadajnikami na ciennymi, przeno-
nymi pilotami, nadajnikami modu owymi, 

a tak e radiowymi czujnikami ruchu. 

OPRAWY Z WBUDOWANYM 
RADIOWYM STEROWNIKIEM 
RGB
Radiowy sterownik RGB wbudowany zosta
w nast puj ce typy opraw: MOZA, MUNA, 
TIMO, RUBI, NAVI (w wersji napi ciowej 
14 V DC i 230 V AC, z diodami RGB).  
Oprawy te podobnie jak oprawy z wbu-
dowanym odbiornikiem radiowym mog
wspó pracowa  z wybranymi nadajnikami 
EXTA FREE, a ponadto z dedykowanym pi-
lotem dotykowym P-260. Funkcjonalno
zale y od typu nadajnika wspó pracuj ce-
go z opraw . Pilot P-260 umo liwia za cza-
nie / wy czanie oprawy, zmian  nat e-
nia o wietlenia (rozja nianie / ciemnianie) 
oraz p ynny wybór barwy wiat a oraz tem-
peratur  barwy bia ej z poziomu pola doty-
kowego. 

ATWY MONTA ,
BEZPIECZE STWO 
U YTKOWANIA
Oprawy LEDIX mog  by  zasilane na-
pi ciem 14 V DC, 230 V AC lub za pomo-
c  zestawu fotowoltaicznego. Oprawy s
dost pne w wersji przeznaczonej do mon-
ta u natynkowego oraz podtynkowego. 
Urz dzenia serii LEDIX posiadaj  IP20, 
IP44 lub IP56, dzi ki czemu oprawy mog
by  stosowane w pomieszczeniach, które 
nara one s  na wilgo , a tak e mog  s u y
do tworzenia niestandardowych pod wie-
tle  elewacji budynków, ogrodów, aran acji 
altan ogrodowych itp.   

LEDIX – funkcjonalno  i elegancja w o wietlaniu ci gów komunikacyjnych
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Inteligentne o wietlenie 
LED LEDIX dost pne na 
rynku od kilku lat jest do-
skona ym rozwi zaniem 
dla osób poszukuj cych 
atrakcyjnego, a zarazem 
funkcjonalnego sposobu 
o wietlenia schodów, 
ci gów komunikacyjnych, 
cian, elewacji itp.
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