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LEDIX – funkcjonalnoĂÊ ibelegancja wboĂwietlaniu ciÈgów komunikacyjnych
Inteligentne oĂwietlenie
LED LEDIX dostÚpne na
rynku od kilku lat jest doskonaïym rozwiÈzaniem
dla osób poszukujÈcych
atrakcyjnego, a zarazem
funkcjonalnego sposobu
oĂwietlenia schodów,
ciÈgów komunikacyjnych,
Ăcian, elewacji itp.

D

o urzÈdzeñ LEDIX naleĝy osiem rodzin opraw zróĝnicowanych pod
wzglÚdem wzornictwa. Wszystkie
oprawy dostÚpne sÈ wbkilku kolorach obudowy: aluminium, stal nierdzewna, grafit, stare zïoto, biel ibczerñ. Oprawy LEDIX
to takĝe moĝliwoĂÊ wyboru barwy oĂwietlenia. Ze wzglÚdu na realizacjÚ rozbudowanej funkcjonalnoĂci oprawy inteligentnego oĂwietlenia LEDIX podzieliÊ moĝna
na oprawy zbczujnikiem ruchu ibzmierzchu,
podtrzymaniem akumulatorowym, odbiornikiem radiowym oraz radiowym sterownikiem RGB.

OPRAWY ZbWBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU
IbZMIERZCHU
Wbten czujnik wyposaĝone zostaïy oprawy: MOZA, MUNA, RUBI, NAVI (zasilanie:
14 V DC ib230 V AC, bez diod RGB). Oprawy
przeznaczone sÈ do montaĝu wbpuszkach
instalacyjnych Ø60 mm. Czujnik ruchu
oparty jest obelement typu PIR ibumoĝliwia zaïÈczanie oprawy po wykryciu ruchu
wbstrefie detekcji urzÈdzenia. Po opuszczeniu strefy detekcji oĂwietlenie pozostaje zaïÈczone przez czas od 2 do 35 sekund.

WyïÈcznik zmierzchowy umoĝliwia zaïÈczanie oprawy tylko przy okreĂlonym natÚĝeniu oĂwietlenia.

OPRAWY WYPOSA¿ONE
WbPODTRZYMANIE
AKUMULATOROWE
Wbudowany akumulator NiMh posiadajÈ wybrane oprawy MOZA, MUNA, TIMO,
RUBI ibNAVI (wbwersji napiÚciowej 14 V
DC). DziÚki podtrzymaniu oĂwietlenie moĝe
pozostaÊ wïÈczone iboĂwietlaÊ ciÈgi komunikacyjne nawet przez okoïo 1,5 godziny po
zaniku napiÚcia zasilajÈcego.

OPRAWY ZbWBUDOWANYM
ODBIORNIKIEM RADIOWYM
Wybrane oprawy MOZA, MUNA, TIMO,
RUBI, NAVI (wbwersjach napiÚciowych
14 V DC ib230 V AC, bez diod RGB) majÈ
wbudowany odbiornik radiowy. DziÚki tej
opcji moĝliwe jest sterowanie oprawami
bez koniecznoĂci prowadzenia dodatkowego okablowania pod przeïÈczniki. Oprawy
wspóïpracujÈ zbszerokÈ gamÈ nadajników
bezprzewodowego systemu EXTA FREE
m.in.: nadajnikami naĂciennymi, przenoĂnymi pilotami, nadajnikami moduïowymi,
abtakĝe radiowymi czujnikami ruchu.
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OPRAWY ZbWBUDOWANYM
RADIOWYM STEROWNIKIEM
RGB
Radiowy sterownik RGB wbudowany zostaï
wbnastÚpujÈce typy opraw: MOZA, MUNA,
TIMO, RUBI, NAVI (wbwersji napiÚciowej
14 V DC ib230 V AC, zbdiodami RGB).
Oprawy te podobnie jak oprawy zbwbudowanym odbiornikiem radiowym mogÈ
wspóïpracowaÊ zbwybranymi nadajnikami
EXTA FREE, abponadto zbdedykowanym pilotem dotykowym P-260. FunkcjonalnoĂÊ
zaleĝy od typu nadajnika wspóïpracujÈcego zboprawÈ. Pilot P-260 umoĝliwia zaïÈczanie / wyïÈczanie oprawy, zmianÚ natÚĝenia oĂwietlenia (rozjaĂnianie / Ăciemnianie)
oraz pïynny wybór barwy Ăwiatïa oraz temperaturÚ barwy biaïej zbpoziomu pola dotykowego.

ATWY MONTA¿,
BEZPIECZESTWO
U¿YTKOWANIA
Oprawy LEDIX mogÈ byÊ zasilane napiÚciem 14 V DC, 230 V AC lub za pomocÈ zestawu fotowoltaicznego. Oprawy sÈ
dostÚpne wbwersji przeznaczonej do montaĝu natynkowego oraz podtynkowego.
UrzÈdzenia serii LEDIX posiadajÈ IP20,
IP44 lub IP56, dziÚki czemu oprawy mogÈ
byÊ stosowane wbpomieszczeniach, które
naraĝone sÈ na wilgoÊ, abtakĝe mogÈ sïuĝyÊ
do tworzenia niestandardowych podĂwietleñ elewacji budynków, ogrodów, aranĝacji
altan ogrodowych itp. }
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