OSVĚTLENÍ KANCELÁŘÍ

MOTTO: Doba, kdy standardem kancelářského osvětlení bylo zářivkové svítidlo s plastovým opálovým krytem,
či dokonce žárovkový lustr zavěšený pod stropem, je nenávratně pryč.
V současné době dynamicky se rozvíjejícího
obchodu, globalizace a budování nových
evropských i světových struktur stávají se
kanceláře a kancelářské prostory místem,
kde miliony lidí tráví značnou část svého
života. Vytvoření příjemného prostředí
v těchto prostorách je tedy jedním ze základních předpokladů dobrých pracovních výkonů, ale především dobré pohody
a zdraví zde pracujících osob. Současně
však ještě nikdy v historii nebyly tak vysoké
požadavky na úspory energií a šetrnost
k životnímu prostředí, jako je tomu nyní, na
počátku 21. století.

Jaké předpoklady tedy musí splňovat
osvětlovací soustava v kancelářských prostorách?
• Využívat denní osvětlení – sdružená osvětlovací soustava
• Respektovat požadavky normy ČSN EN 12464-1
• Respektovat požadavky Nařízení vlády 178/2001 Sb., kterým se stanoví
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
• Ekonomická efektivnost a vysoká účinnost
• Uživatelský komfort
• Design svítidel

NAŘÍZENÍ VLÁDY
178/2001 Sb. ze dne 18. dubna 2001,
kterým se stanoví podmínky ochrany
zdraví zaměstnanců při práci

OSVĚTLENÍ
• Konstrukce a uspořádání pracovišť se
řeší tak, aby bylo zajištěno denní osvětlení
pracovišť a byla omezována tepelná
zátěž zaměstnanců slunečním zářením.
Osvětlení nesmí být příčinou oslňování.
• Osvětlení pracovišť denním, umělým,
popřípadě sdruženým osvětlením musí
odpovídat nárokům vykonávané práce na
zrakovou činnost, pohodu vidění a bezpečnost zaměstnanců v souladu s normovými
hodnotami. Normovou hodnotou se rozumí
konkrétní technický požadavek obsažený
v příslušné české technické normě.
• Osvětlovací soustavy a části vnitřních
prostor pracoviště odrážející světlo musí
být pravidelně čištěny ve lhůtách odpovídajících nejméně normovým hodnotám
a trvale udržovány v takovém stavu, aby
vlastnosti osvětlení byly zachovány.
• Pracoviště, na nichž jsou zaměstnanci při
výpadku umělého osvětlení vystaveni ve
zvýšené míře možnosti úrazu nebo jiného
poškození zdraví, musí být vybavena
dostačujícím nouzovým osvětlením.

VESTAVNÁ SVÍTIDLA - MODUS I
• Standard v osvětlování kanceláří
• Nejlevnější řešení
• Nízká cena zdrojů
• Velká variabilita a možnosti řešení
• Snadná montáž
• Flexibilní osvětlovací soustava – v rastrových podhledech lze snadno měnit pozice
a orientaci svítidel dle změny rozmístění
pracovišť v místnosti

MODUS l
Těleso

Svítidla jsou vyrobena z bíle práškově lakovaného (RAL9003) ocelového plechu.
Lakování probíhá až po montáži korpusu
svítidla, takže je zajištěno 100% pokrytí
barvou (hrany plechu, ohyby…) a kvalita
lakování. Spoje v rozích jsou provedeny
bodovým svařováním, čímž je vyloučena
možnost uvolnění případně rezonace jednotlivých částí. Výška korpusu činí 95 mm.

Optický systém
Hliníkové mřížky zajišťují optimální směrování
světelného toku ze svítidla s cílem
• Maximalizovat účinnost a efektivitu
svítidla
• Omezovat mezní jas – zabraňovat
oslnění
• Rovnoměrně osvětlit pracovní plochu
• Vytvořit příjemný estetický pocit pro
osoby

Typy optických systémů pro vestavná svítidla pro zdroje T8:
AL
• vysoká účinnost, výborné optické vlastnosti
• podélné vysoce leštěné hliníkové lamely lomeného parabolického tvaru
• příčné lamely jednoduché, matovaný hliník
• svítidla s touto mřížkou jsou určena zejména do kancelářských, obchodních,
školních a podobných prostor

ALU
• ekonomická verze mřížky typu AL,
pouze ve svítidle v provedení 4x18W
• nižší počet příčných lamel
• podélné vysoce leštěné hliníkové lamely
lomeného parabolického tvaru
• příčné lamely jednoduché, matovaný
hliník
• svítidla s touto mřížkou jsou určena
zejména do obchodních a školních
prostor, pro osvětlení chodeb, čekáren
apod.
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ALMAT
• nižší jas svítidla vytváří příjemný pocit
„měkkého“ světla
• podélné matné hliníkové lamely
lomeného parabolického tvaru
• příčné lamely jednoduché, matovaný
hliník
• svítidla s touto mřížkou jsou určena pro
všeobecné použití do kancelářských
a obchodních prostor

ALS
• nový design mřížek typu AL
• podélné vysoce leštěné hliníkové lamely
lomeného parabolického tvaru
• příčné lamely jednoduché, matovaný
hliník se stromečkovou povrchovou
strukturou
• svítidla s touto mřížkou mají stejné
optické vlastnosti jako s mřížkou AL

B
• podélné bíle lakované hliníkové lamely
lomeného parabolického tvaru
• příčné lamely jednoduché, bíle lakovaný
hliník
• svítidla s touto mřížkou jsou určena
především do chodeb, kuchyněk,
sociálních zařízení
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ALDP pro světlené zdroje T8
• svítidla s touto mřížkou jsou určena do
kanceláří, místností se zobrazovací
technikou, pro pracoviště s vysokými
nároky na omezení oslnění
• optický systém kategorie C2 s omezením
mezních jasů pod 200 cd/m2 v úhlech
nad 65°
• podélné i příčné lamely parabolického
tvaru
• varianty
- vysoce leštěný hliník (ALDP)
- matovaný hliník (MATDP)
- super odrazný vysoce leštěný materiál
MIRO (ALDP MIRO)

Přehled vlastností hliníkových materiálů používaných pro výrobu mřížek:
Požadavky na odrazné povrchy

Neeloxovaný povrch

Eloxal

MIRO

85

87

95

Basis

5

20

Dochází k rozkladu bílého světla na barevné složky

Ne

Ano

Ne

Závisí spektrální odraznost na úhlu dopadu

Ano

Ano

Ne

Možnost strojního zpracování na reﬂektory

Ano

Ano

Ano

Odolnost proti korozi

Ne

Ano

Ano

Povrch odolný proti otěru

Ne

Ano

Ano

Změna optických vlastnosti s časem

Ano

Ne

Ne

Celkový činitel odrazu maximálně [%]
Zvýšení provozní účinnosti do [%]
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Elektrická výstroj
Svítidla jsou standardně vystrojena nízkoztrátovou elektromagnetickou tlumivkou
(EEI = B). Všechna mřížková svítidla
MODUS jsou osazena paralelně zapojeným
kondenzátorem, zajišťujícím zvýšení elektrického účiníku cosφ na 0,95 – 0,97.
Startéry
nejsou
součástí
svítidla.
Doporučujeme používat kvalitní startéry od
prověřených výrobců. Svítidla, ve kterých
jsou na jednu tlumivku připojeny 2 zářivky
(4x18W, 3x18W, 2x18W) musí být osazena sériovými startéry, ostatní svítidla,
ve kterých je vždy na tlumivku připojena
pouze jedna zářivková trubice, startéry
standardními.
V současné době se však stále více prosazují svítidla osazená elektronickými
předřadníky (EP) – tento požadavek je
nutno speciﬁkovat v objednávce. Stejně
tak je možno svítidla osadit elektronickým
předřadníkem stmívatelným, umožňující
plynulou a pohodlnou regulaci úrovně
osvětlení v místnosti. Podle způsobu řízení
jsou tyto předřadníky analogově (EPSA)
využívající 1-10V stejnosměrného napětí
nebo digitálně ovládané (EPSD). Optimál-

ním řešením je použití svítidel se stmívatelnými předřadníky v systému s regulačními
o ovládacími prvky, které umožňují automatickou regulaci hladiny osvětlenosti
na pracovní ploše v závislosti na úrovni
denního osvětlení. Současně tyto ovládací prvky zabezpečí vypnutí osvětlovací

soustavy při delší nepřítomnosti osob
v místnosti. Tato osvětlovací soustava
je pochopitelně dražší investičně, ale
provozní náklady jsou sníženy skutečně
na minimum a dojde k rychlé návratnosti
vložených prostředků.

VYSOKOFREKVENČNÍ ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY
FUNKCE
- omezení pracovního proudu zářivky nebo výbojky na požadovanou hodnotu
- nažhavení elektrod před zapálením výboje
- vytvoření potřebného zápalného napětí
1) KOMFORT PROVOZU
• Okamžité rozsvícení zářivek bez blikání
• Neblikavé světlo bez stroboskopického efektu (pracovní frekvence 30 – 40 kHz)
• Provoz bez nepříjemného „bručení“ tlumivek – naprosto tichý chod
• Vadné zářivkové trubice neblikají – jsou automaticky odpojeny
• Automatický start po výměně vadné trubice
• Spolehlivý start i při nízkých teplotách (-20°C)
• Nízká hmotnost
• Nižší silové magnetické pole
2) HOSPODÁRNOST
• Až o 30% nižší příkon oproti klasickým tlumivkám
• Až o 50% delší životnost zářivkových trubic
• Vyšší světelný výkon svítidla o 5 - 10%
• Nízké náklady na údržbu
• Možnost stmívání zářivek
• Velmi nízká produkce tepla - snížení nákladů na provoz klimatizačního zařízení
• Méně odpadu ze zářivek
3) PROVOZNÍ BEZPEČNOST
• Odpojení napájení vadné zářivky
• Vyšší protipožární bezpečnost
• Ochrana proti krátkodobým napěťovým impulsům a krátkodobým přepětím
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Varianty svítidel
NZ - svítidlo je osazeno nouzovým modulem (inverter, baterie a signální LED dioda), pro zajištění nouzového osvětlení při
výpadku normálního napájení pro dobu
1 nebo 3 hodin. Modul je zapojen vždy
pouze na jednu trubici, takže při normálním provozu svítí svítidlo všemi trubicemi,
při nouzovém provozu pouze jedním zdrojem (patice této trubice jsou označeny zelenou tečkou 5mm). Svítivost světelného
zdroje (trubice) v nouzovém provozu
dosahuje 12-20% svítivosti v normálním
režimu.
Napájení nouzového modulu musí být
nevypínatelné a modul musí být připojen
na stejnou fázi, jako tlumivky resp. předřadník
ve svítidle.

speciální svorkovnice umožňuje připojení
a smyčkování standardního přívodního kabelu bez konektoru, zvenčí, bez nutnosti
vstupu do svítidla. Svítidlo zůstává po instalaci překryto folií, která se odstraní až po
provedení úklidových prací na staveništi,
kdy nehrozí nebezpečí nenávratného
zaprášení mřížky svítidla.

systému a tím výrazně zkrátit dobu instalace. Pro možnost „průběžné“ montáže lze
svítidlo osadit dvojicí konektorů ( zástrčka
/ zásuvka).
F – pro připojení do sítě je svítidlo vybaveno
ﬂexošňůrou

K – svítidlo je osazeno třípólovým jednofázovým konektorem (zástrčkou) systému
Wieland GESIS. Toto svítidlo je možné
jednoduše zapojit do přípojnicového

OK – dvouokruhové provedení svítidla. Vícezdrojová svítidla lze objednat
v provedení, kdy zdroje jsou rozděleny na
dva na sobě nezávislé okruhy samostatně
ovládané vypínačem. Toto řešení je
obzvlášť výhodné pro tzv. pochůzkové
nebo noční osvětlení, kdy pro úspory el.
energie se nechá rozsvícena např. jen
jedna trubice ve svítidle, což je dostačující
noční osvětlení např na chodbách
a v místech pouze s krátkodobým pobytem
osob.

vou protipožárního krytu je nutno opatřit
přídavnými závěsy co nejblíže tělesa
svítidla. Na desky podhledu se sádrovou
maltou přilepí bočnice soupravy tak, aby
do sebe zapadly rohové zámky. Případné

otvory, kolem kabelu apod. je třeba vyplnit sádrou. Po osazení svítidla je na bočnice
symetricky položena krycí deska.
Protipožární kryt je možno instalovat na
svítidla MODUS I 4x18W, 2x36W a 4x36W.

KIT – pro urychlení montáže a zajištění
čistoty optického systému jsou svítidla
dodávána včetně světelných zdrojů a mřížka
je překryta ochrannou folií. Připojení svítidla
do sítě se provádí pomocí vestavné svorkovnice, která je umístěna ve dně svítidla. Tato

Protipožární kryt
Vestavná svítidla MODUS nejsou konstruována
jako
požárně
odolná.
V případech, kde je třeba zajistit požární
odolnost podhledu, ve kterém jsou
vestavěna svítidla, je nutno zajistit tuto odolnost pomocí protipožárního krytu.
Souprava protipožárního krytu pro svítidla
do minerálních podhledů AMF je vyrobena z 19mm desek z minerálních vláken,
zařazených dle DIN4102 do kategorie B1,
dle ČSN 730862 do stupně nehořlavé.
Souprava se skládá ze 4 bočnic širokých
100mm, opatřených zářezy pro zasunutí
na nosnou konstrukci podhledu a rohovými zámky pro spojení bočnic a z krycí
desky překrývající celý půdorys svítidla.
Soupravu je možno použít na ochranu
svítidel vestavěných do rastru 600x600mm
nebo 625x625mm, pro požární odolnost do 120 min. Nosnou konstrukci
podhledu přiléhající ke svítidlu se soupra-
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INSTALACE
Svítidla MODUS I jsou univerzální pro
montáž do minerálního (rastrového)
nebo sádrokartonového podhledu.
Výška svítidla je 94 mm, což je nutno zohlednit při návrhu konstrukce
minerálního nebo sádrokartonového
podhledu. Pro možnost instalace svítidla do minerálního podhledu je nutná
světlost podhledu cca 200mm, pro instalaci do sádrokartonu je dostačující
150 mm.
Pro instalaci do minerálního podhledu
je třeba speciﬁkovat, jedná-li se o rastr
modulu 600mm (standardní provedení)
nebo 625mm. Při montáži do rastru 625
je možno použít i svítidla modulu 600,
a to použitím přechodového rámečku,
který se vsadí do otvoru v rastru 625
a zmenší jej tak na modul 600. Tento
přechodový rámeček je k dispozici pro
varianty svítidel 4x18W, 2x36W, 4x36W
a 2x18W.
Pro montáž do sádrokartonového
podhledu je třeba přiobjednat sadu
příchytek (není standardní součástí
balení svítidla) – obj. č. 542141. Rozhodující pro úspěch instalace je velikost výřezu v podhledu, do kterého se
má svítidlo umístit. Rozměr otvoru musí
být o 20 mm menší než je půdorysný
rozměr svítidla. Přesné rozměry výřezů
uvádíme v přehledové tabulce ze str. 7.
Svítidla nainstalovaná v podhledu
nesmí být zakryta, aby bylo zajištěno
větrání a ochlazování svítidla.
Je
tedy nepřípustné, aby na svítidle
ležel izolační materiál, parozábrana či
jiný materiál. Minimální prostor nad
vestavným svítidlem musí být z důvodu
ochlazování 50 mm.
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Tabulka uvádí velikost montážních výřezů při spodní montáži svítidel MODUS I:

MODUS I

Modul 600

Modul 625

výška

kg*

602x180

94

2,1

310

602x290

94

2,5

622

622

602x602

94

4,8

622

622

602x602

94

4,9

1176x164

1246

200

1226x180

94

2,9

296

1176x276

1246

310

1226x290

94

4,9

596

1176x576

1246

622

1226x602

94

9,1

1196

596

1176x576

1246

622

1226x602

94

9,5

1x58

1496

184

1476x164

1546

200

1526x180

94

3,9

2x58

1496

296

1476x276

1546

310

1526x290

94

6,1

3x58

1496

596

1476x576

1546

622

1526x602

94

10,5

4x58

1496

596

1476x576

1546

622

1526x602

94

12

délka

šířka

výřez

délka

šířka

výřez

1x18

596

184

576x164

622

200

2x18

596

269

576x249

622

3x18

596

596

576x576

4x18

596

596

576x576

1x36

1196

184

2x36

1196

3x36

1196

4x36

- rozměry v mm

* - provedení s tlumivkou
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SVĚTELNÉ ZDROJE
Vestavná svítidla MODUS jsou dodávána
bez světelných zdrojů – zářivek. Pro instalaci do svítidel doporučujeme používat
zářivky renomovaných výrobců, čímž
je zajištěna kvalita a dlouhá životnost
těchto zdrojů. Do kancelářských prostor
je možno používat zářivky třípásmové
(index podání barev Ra 80-89) nebo
pětipásmové (index podání barev Ra 90100), použití tzv. standardních zářivek
norma ČSN EN 12464-1 nepovoluje.
Proti obyčejným zářivkám se širokopásmovým luminoforem využívají zářivky
s třípásmovými luminofory směs úzkopásmových luminoforů, které vyzařují
shodně s citlivostí lidského oka spektrum
v zelené, modré a červené oblasti. Všechny
barvy viditelné lidským okem se skládají

z těchto tří základních spektrálních barev.
Poměrem jednotlivých složek luminoforů
můžeme navíc vytvořit jakékoliv zabarvení světla zářivky. Pro třípásmové
zářivky je charakteristická čistota světla.
Jejich světlo je silné, ale měkké. Mají barvu světla ve třídě 1B dle německé normy
DIN, index barevného podání Ra>85. Tento typ zářivek je doporučován hlavně do
prostor s vysokým nárokem na osvětlení
vzhledem ke své vysoké kvalitě světla.
Barva světla nemá vliv na svítivost
zářivky, pouze ovlivňuje subjektivní
pocit uživatelů. Nejčastěji jsou užívány
třípásmové zdroje s označením 830
(teple bílá), 840 (studená bílá) nebo 865
(studená denní bílá).
Nejlevnější variantou je instalace svítidel
s elektromagnetickou tlumivkou. Moderním řešením je však použití elek-
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Princip tvorby světla v zářivkách na příkladu s horkou katodou
tronických předřadníků. Provozování
osvětlovacích soustav osazených elek-

tronickými předřadníky přináší mnoho
výhod ale především úspory el. energie.

VESTAVNÁ SVÍTIDLA - MODUS I
Návrh osvětlení kanceláře
Řešení : • 8 ks MODUS I418ALDP (rozteč svítidel 1800 x 1800mm)
• Osvětlenost 533 lx, rovnoměrnost 0,73

• Kancelář 4x8m, vysoká 3m
• Požadavek na osvětlenost 500 lx

I418ALDP

418ALDPEP

počet svítidel

8

8

osvětlenost Em (lx)

508

533

celkový příkon soustavy (W)

720

580

účinnost soustavy (W/m /100lx)

4,43

3,40

2

V tabulce je uvedeno srovnání nákladů na provoz a investice do této osvětlovací soustavy při použití svítidel s tlumivkou nebo s elektronickým
předřadníkem v závislosti na době užívání osvětlovací soustavy:
typ

I418ALDP - 5 let provozu

I418ALDPEP 5 let provozu

I418ALDP 10 let provozu

I418ALDPEP 10 let provozu

8

8

8

8

příkon svítidla (W)

90,00

72,00

90,00

72,00

celkový příkon (kW)

0,72

0,58

0,72

0,58

cena svítidla

900 Kč

1 405 Kč

900 Kč

1 405 Kč

počet zdrojů

4

4

4

4

cena zdroje

40 Kč

40 Kč

40 Kč

40 Kč

počet svítidel

SROVN
ÁN Í N
ÁK LADŮ
cena
montáže
svítidla
150 Kč
P ŘI UŽI TÍ RŮZN ÝCH VARI AN T M ODUS I

150 Kč

150 Kč

150 Kč

9 680 Kč

13 720 Kč

9 680 Kč

13 720 Kč

3,00 Kč

3,00 Kč

3,00 Kč

3,00 Kč

denní provoz (hod)

10

10

10

10

roční provoz (dny)

260

260

260

260

5

5

10

10

Cena
soustavy
(m ístnost
4x 8 m , 500 lx )
70 000 Kč

cena el. energie

60 000 Kč

celkový provoz (roky)

N ÁK LADY

50 000 Kč

40 000 Kč

roční spotřeba (kWh)

1 872

1 498

1 872

1 498

roční cena el. energie

5 616 Kč

4 493 Kč

5 616 Kč

4 493 Kč

12 000

15 000

12 000

15 000

1 280 Kč

0 Kč

2 560 Kč

1 280 Kč

životnost zdrojů (hod)

30 000 Kč

náklady na výměnu zdrojů
20 000 Kč

10 000 Kč

0 Kč

Náklady na provoz

29 360 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY

39 040 Kč

SROVN ÁN Í N ÁK LADŮ
P ŘI UŽI TÍ RŮZN ÝCH VARI AN T M ODUS I
I418ALDP

(m ístnost
8 m , 500 lx )
5 let4x
provozu
70 000 Kč

Cena soustavy

I418ALDPEP
5 let provozu

22 464
58 720 Kč
SROVN
ÁN ÍKčN ÁK LADŮ
P ŘI UŽI TÍ RŮZN ÝCH VARI AN T M ODUS I
36 184 Kč

46 208 Kč

68 400 Kč

(m ístnost 4x 8 m , 500 lx )

59 928 Kč

70 000 Kč

I418ALDP
60 000 Kč
10 let provozu

I418ALDPEP
10 let provozu

Náklady na provoz

N ÁK LADY

50 000 Kč

40 000 Kč

30 000 Kč

Nejlevnější variantou je instalace svítidel
s elektromagnetickou tlumivkou. Moderním řešením je však použití elektronických předřadníků. Provozování
osvětlovacích soustav osazených elektronickými předřadníky přináší mnoho výhod
ale především úspory el. energie.

N ÁK LADY

50 000 Kč

60 000 Kč

40 000 Kč

30 000 Kč

20 000 Kč

10 000 Kč

20 000 Kč

:

0 Kč
I418ALDP
5 let provozu

10 000 Kč

Cena soustavy

I418ALDPEP
5 let provozu

I418ALDP
10 let provozu

I418ALDPEP
10 let provozu

Náklady na provoz

0 Kč
I418ALDP
5 let provozu

Cena soustavy

I418ALDPEP
5 let provozu

Náklady na provoz

I418ALDP
10 let provozu

I418ALDPEP
10 let provozu

MODUS MAGAZIN
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VESTAVNÁ SVÍTIDLA - MODUS C

MODUS C
Moderní vestavná svítidla pro montáž
do rastrového podhledu modulu 600
nebo 625 pro smíšené přímo/nepřímé
osvětlení. Díky možnosti samostatného
spínání zdrojů pro přímé a pro nepřímé
osvětlení jsou ideální pro užití v místnostech s požadavky na regulaci osvětlení.
Bez nutnosti instalace investičně drahých
svítidel se stmívatelnými předřadníky
lze svítidly MODUS C nasvítit pracovní
plochu na 3 hladiny osvětlenosti, podle
toho, které světelné zdroje ve svítidle
jsou zapnuty. Proto je toto řešení ideální např. pro konferenční, prezentační
a zasedací místnosti, kde je třeba často
měnit charakter a úroveň osvětlení.

Těleso
Svítidla jsou vyrobena z bíle práškově lakovaného (RAL9003) ocelového plechu.
Lakování probíhá až po montáži korpusu
svítidla, takže je zajištěna 100% pokrytí
barvou (hrany plechu, ohyby, …) a kvalita
lakování. Výška korpusu činí 100 mm.

Optický systém
Světelný tok ze zdrojů je usměrňován
především pomocí hliníkové mřížky typu
ALDP T5 a dále odrazem od bíle lakovaných reﬂektorů po stranách svítidla.
Přímá složka osvětlenosti, vyzařovaná
hliníkovou mřížkou zajišťuje intenzivní
osvětlení pracovní plochy při současném
omezení nežádoucích mezních jasů.
Nepřímá složka, vzniklá odrazem od
„křídel“ svítidla naopak tvoří měkké
rovnoměrné tlumené osvětlení.
Zvláštní variantou svítidla, určenou pouze
pro nepřímé osvětlení, je MODUS C INC.
Zde je aluminiová mřížka nahrazena perforovaným, bíle lakovaným ocelovým
plechem, zevnitř vyloženým opálovou
folií.
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Typy optických systémů pro vestavná svítidla MODUS C:
ALDP pro světlené zdroje T5
• svítidla s touto mřížkou jsou určena do
kanceláří, místností se zobrazovací
technikou, pro pracoviště s vysokými
nároky na omezení oslnění
• optický systém kategorie C2 s omezením
mezních jasů pod 200 cd/m2 v úhlech
nad 65°
• podélné i příčné lamely parabolického
tvaru
• příčné lamely jsou z vrchní strany
uzavřeny pro zvýšení účinnosti svítidla
• po stranách mřížky jsou perforované,
bíle lakované kryty světelných zdrojů,
pro zábranu oslnění
• varianty
- vysoce leštěný hliník (ALDP)
- matovaný hliník (MATDP)
- super odrazný vysoce leštěný materiál
MIRO (ALDP MIRO)

Elektrická výstroj
Svítidla jsou standardně vystrojena elektronickými předřadníky (EP). Pro další
zvýšení uživatelského komfortu je možno
svítidla osadit elektronickými předřadníky
stmívatelnými, umožňující plynulou
a pohodlnou regulaci úrovně osvětlení
v místnosti. Podle způsobu řízení jsou tyto
předřadníky analogově (EPSA),využívající
1-10V stejnosměrného napětí, nebo
digitálně ovládané (EPSD).
Svítidla jsou vyráběna vždy jako čtvercová,

v následujících variantách výstroje:
• 4x14 (24)W T5
• 2x14(24)WT5
• 2x55W TC-L
• 2x55W TC-L + 2x14(24)W T5

Varianty svítidel
F – pro připojení do sítě je svítidlo vybaveno ﬂexošňůrou
OK – dvouokruhové provedení svítidla,
kdy zdroje jsou rozděleny na dva na sobě
nezávislé okruhy samostatně ovládané
vypínačem. Díky možnosti samostatného
spínání zdrojů pro přímé a pro nepřímé
osvětlení jsou ideální pro užití v místnostech s požadavky na regulaci osvětlení.

Instalace
Svítidla MODUS C je možno instalovat pouze do minerálních (rastrových)
podhledů. Díky tvaru jejich korpusu je není
možno instalovat do sádrokartonového
podhledu.
Pro instalaci je třeba speciﬁkovat, jednáli se o rastr modulu 600mm (standardní
provedení) nebo 625mm. Při montáži
do rastru 625 je možno použít i svítidla
modulu 600, a to použitím přechodového
rámečku, který se vsadí do otvoru v rastru
625 a zmenší jej na modul 600.

VESTAVNÁ SVÍTIDLA - MODUS C

Návrh osvětlení kanceláře
• Kancelář 4x8m, vysoká 3m
• Požadavek na osvětlenost 500 lx

Řešení : • 4 ks MODUS C255/214 ALDP nebo
• 6 ks MODUS C424ALDP
C255/214ALDP

C424ALDP

počet svítidel

4

6

osvětlenost celková Em (lx)

555

577

osvětlenost -přímé osvětlení Em (lx)

470

414

osvětlenost -nepřímé osvětlení Em (lx)

85

169

účinnost soustavy (W/m /100lx)

3,11

3,12

2
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VESTAVNÁ SVÍTIDLA - MODUS I T5
• Nový trend osvětlování kanceláří
• Vysoce úsporná a ekologická svítidla
• Vyšší pořizovací náklady, nižší provozní náklady

Lineární zářivky T5
• průměr trubice 16 mm
• měrný výkon až 105 lm/W
• střední životnost 20 000 hod
• ideální pro vestavná svítidla
• max. světelný tok při 35°C
• konstantní světelný výkon
• kvalitní provoz i za nízkých teplot
• příznivé pro životní prostředí
• provoz pouze s elektronickým
předřadníkem

LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY „600“ mm
příkon (W)

délka (mm)

světelný tok (lm)

T 8 - třípásmová

18

590

1350

T 8 - pětipásmová

18

590

1000

T 5 - high eﬃciency

14

549

1200

T 5 - high output

24

549

1750

příkon (W)

délka (mm)

světelný tok (lm)

T 8 - třípásmová

36

1200

3350

T 8 - pětipásmová

36

1200

2300

T 5 - high eﬃciency

28

1149

2600

T 5 - high output

54

1149

4450

LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY „1200“ mm

MODUS I pro zdroje T5
Těleso
Svítidla jsou vyrobena z bíle práškově lakovaného (RAL9003) ocelového plechu.
Lakování probíhá až po montáži korpusu
svítidla, takže je zajištěna 100% pokrytí
barvou (hrany plechu, ohyby,…) a kvalita
lakování. Korpus je vyroben z jednoho
kusu plechu, spoje v rozích jsou provedeny
bodovým svařováním, čímž je vyloučena
možnost uvolnění, případně rezonance
jednotlivých částí. Výška tělesa svítidla
je pouze 60 mm, díky kratším světelným
zdrojům je svítidlo kompaktní, přes obrys
nepřesahují “kalíšky” charakteristické pro
vestavná svítidla se zdroji T8.

Optický systém
ALDP pro světlené zdroje T5
• svítidla s touto mřížkou jsou určena do
kanceláří, místností se zobrazovací
technikou, pro pracoviště s vysokými
nároky na omezení oslnění
• optický systém kategorie C2 s omezením
mezních jasů pod 200 cd/m2 v úhlech
nad 65°
• podélné i příčné lamely parabolického
tvaru
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VESTAVNÁ SVÍTIDLA - MODUS I T5
• příčné lamely jsou z vrchní strany uzavřeny pro zvýšení účinnosti svítidla
• varianty
- vysoce leštěný hliník (ALDP)
- matovaný hliník (MATDP)
- vysoce odrazný leštěný materiál MIRO (ALDP MIRO)
- super odrazný vysoce leštěný materiál MIRO (ALDP MIRO SILVER)

Varianty svítidel MODUS I T5:
Mřížky ve svítidle jsou pevně spojeny
s odnímatelným spodním krytem, čímž je
dosaženo komfortního přístupu do svítidla při instalaci nebo při výměně trubic.
V tomto případě je kryt zavěšen na dvojici
pojistných lanek. Podle uspořádání mřížek
je možné objednávat 4 varianty svítidla:
ALDP A
ALDP C

ALDP A

ALDP B
ALDP D

Spodní kryt svítidla může být dekorativně
upraven perforací (ozn. Y v kódu svítidla), zvrchu překryté opálovou folií, nebo
v stříbřité povrchové úpravě RAL9006
(práškové lakování, ozn. S v kódu svítidla).
Pro zvýšení účinnosti svítidla je možno objednávat s vnitřními odraznými reﬂektory,
které jsou umístěny v korpusu svítidla nad
světelnými zdroji.

ALDP B

ALDP C

Elektrická výstroj

ALDP D

Svítidla jsou standardně vystrojena elektronickými předřadníky (EP). Je možno
svítidla osadit elektronickým předřadníkem
stmívatelným,
umožňující
plynulou
a pohodlnou regulaci úrovně osvětlení
v místnosti. Podle způsobu řízení jsou tyto
předřadníky analogově (EPSA) využívající
1-10V stejnosměrného napětí nebo
digitálně ovládané (EPSD).

MODUS MAGAZIN
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VESTAVNÁ SVÍTIDLA - MODUS I T5

Varianty svítidel
NZ - svítidlo je osazeno nouzovým modulem ( inverter, baterie a signální LED dioda), pro zajištění nouzového osvětlení při
výpadku normálního napájení pro dobu
1 nebo 3 hodin. Modul je zapojen vždy
pouze na jednu trubici, takže při normálním provozu svítí svítidlo všemi trubicemi,
při nouzovém provozu pouze jedním zdrojem (patice této trubice jsou označeny zelenou tečkou 5mm). Svítivost světelného
zdroje (trubice) v nouzovém provozu
dosahuje 12-20% svítivosti v normálním
režimu.
Napájení nouzového modulu musí být
nevypínatelné a modul musí být připojen
na stejnou fázi, jako předřadník ve svítidle.
KIT – pro urychlení montáže a zajištění
čistoty optického systému jsou svítidla

dodávána včetně světelných zdrojů
a mřížka je překryta ochrannou folií.
Připojení svítidla do sítě se provádí pomocí
vestavné svorkovnice, která je umístěna
ve dně svítidla. Tato speciální svorkovnice
umožňuje připojení a smyčkování standardního přívodního kabelu bez konektoru,
zvenčí, bez nutnosti vstupu do svítidla.
Svítidlo zůstává po instalaci překryto folií, která se odstraní až po provedení úklidových prací na staveništi, kdy nehrozí
nebezpečí nenávratného zaprášení mřížky
svítidla.
K – svítidlo je osazeno třípólovým jednofázovým konektorem (zástrčkou) systému
Wieland GESIS. Toto svítidlo je možné
jednoduše zapojit do přípojnicového
systému a tím výrazně zkrátit dobu insta-

lace. Pro možnost „průběžné“ montáže lze
svítidlo osadit dvojicí konektorů ( zástrčka
/ zásuvka).
F – pro připojení do sítě je svítidlo vybaveno ﬂexošňůrou
OK – dvouokruhové provedení svítidla. Vícezdrojová svítidla lze objednat
v provedení, kdy zdroje jsou rozděleny na
dva na sobě nezávislé okruhy samostatně
ovládané vypínačem. Toto řešení je
obzvlášť výhodné pro tzv. pochůzkové
nebo noční osvětlení, kdy pro úspory el.
energie se nechá rozsvícena např. jen
jedna trubice ve svítidle, což je dostačující
noční osvětlení např na chodbách
a v místech pouze s krátkodobým pobytem osob.

Instalace
Svítidla MODUS I T5 jsou univerzální pro
montáž do minerálního (rastrového) nebo
sádrokartonového podhledu stejně jako
svítidla pro zdroje T8.
Výška svítidla je pouze 60 mm, což je
výhodou při návrhu konstrukce minerálního nebo sádrokartonového podhledu.
Pro možnost instalace svítidla do rastru je
nutná světlost podhledu cca 120mm, pro
instalaci do sádrokartonu je dostačující
110 mm.
Pro instalaci do minerálního podhledu
je třeba speciﬁkovat, jedná-li se o rastr
modulu 600mm (standardní provedení)
nebo 625mm. Při montáži do rastru 625 je
možno použít i svítidla modulu 600, a to
použitím přechodového rámečku, který se
vsadí do otvoru v rastru 625 a zmenší jej
na modul 600. Tento přechodový rámeček
je k dispozici pro varianty svítidel 4x14W,
2x28W, 4x28W a 2x14W.
Pro montáž do sádrokartonového
podhledu je třeba přiobjednat sadu
příchytek (není standardní součástí
balení svítidla) – obj. č. 54214. Rozhodující pro úspěch instalace je velikost
výřezu v podhledu, do kterého se má
svítidlo umístit. Rozměr otvoru musí být
o 20 mm menší než je půdorysný rozměr
svítidla. Přesné rozměry výřezů uvádíme
v přehledové tabulce.
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Tabulka uvádí velikost montážních výřezů při spodní montáži svítidel MODUS I T5:
W

Modul 600

Modul 625

výška

kg

602x180

60

1,5

602x290

60

1,9

622

602x602

60

3,7

622

602x602

60

3,7

1246

200

1226x180

60

2,6

1246

310

1226x290

60

3,7

1176x576

1246

622

1226x602

60

6,5

1176x576

1246

622

1226x602

60

6,5

184

1476x164

1546

200

1526x180

60

3,5

296

1476x276

1546

310

1526x290

60

4,5

1496

596

1476x576

1546

622

1526x602

60

8,5

1496

596

1476x576

1546

622

1526x602

60

8,5

délka

šířka

výřez

délka

šířka

výřez

1x14(24)

596

184

576x164

622

200

2x14(24)

596

269

576x249

622

310

3x14(24)

596

596

576x576

622

4x14(24)

596

596

576x576

622

1x28(54)

1196

184

1176x164

2x28(54)

1196

296

1176x276

3x28(54)

1196

596

4x28(54)

1196

596

1x35(49, 80)

1496

2x35(49, 80)

1496

3x35(49, 80)
4x35(49, 80)

VESTAVNÁ SVÍTIDLA - MODUS I T5
Návrh osvětlení kanceláře
• Kancelář 8x16m, vysoká 3m
• Požadavek na osvětlenost 500 lx
Řešení :
1. Vestavná svítidla MODUS I414ALDP
2. Vestavná svítidla MODUS I414ALDP
MIRO
3. Vestavná svítidla MODUS I424ALDP
4. Vestavná svítidla MODUS I424ALDP
MIRO

I414ALDP

I414ALDPMIRO

I424ALDP

I424ALDPMIRO

počet svítidel

30

25

21

18

Osvětlenost Em (lx)

511

516

513

511

celkový příkon soustavy (W)

1 950

1 625

2 037

1 746

účinnost soustavy (W/m /100lx)

2,98

2,46

3,10

2,67

2

V tabulce je uvedeno srovnání nákladů na provoz a investice do této osvětlovací soustavy při použití různých variant svítidel MODUS
I T5 ( 5 let provozu):
I414ALDP

I414ALDPMIRO

I424ALDP

I424ALDPMIRO

počet svítidel

30

25

21

18

příkon svítidla (W)

65

65

97

97

1,95

1,63

2,04

1,75

cena svítidla

1 870 Kč

2 050 Kč

1 870 Kč

2 050 Kč

počet zdrojů

4

4

4

4

celkový příkon (kW)

cena zdroje

70 Kč

70 Kč

70 Kč

70 Kč

cena montáže svítidla

150 Kč

150 Kč

150 Kč

150 Kč

69 000 Kč

62 000 Kč

48 300 Kč

44 640 Kč

Cena soustavy
SROVN ÁN Í N ÁK LADŮ
cenaUŽI
el. TÍ
energie
P ŘI
RŮZN ÝCH VARI AN T M ODUS I T5

3,00 Kč

3,00 Kč

3,00 Kč

3,00 Kč

denní provoz (hod)

10

10

10

10

150 000 Kč

roční provoz (dny)

260

260

260

260

140 000 Kč

celkový provoz (roky)

5

5

10

10

(m ístnost 8x 16 m , 500 lx )

130 000 Kč
120 000 Kč

roční spotřeba (kWh)

5 070

4 225

5 296

4 540

110 000 Kč

roční cena el. energie

15 210 Kč

12 675 Kč

15 889 Kč

13 619 Kč

životnost zdrojů (hod)

18 000

18 000

18 000

18 000

0 kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

63 375 Kč

79 443 Kč

NÁK LADY

100 000 Kč
90 000 Kč
80 000 Kč
70 000 Kč
60 000 Kč
50 000 Kč

náklady na výměnu zdrojů
Náklady na provoz po 5 letech

76 050 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY

145 050 Kč

40 000 Kč

10 000 Kč
0 Kč

150 000 Kč

SROVN ÁN Í N ÁK LADŮ
P ŘI UŽI TÍ RŮZN ÝCH VARI AN T M ODUS I T5
(m ístnost 8x 16 m , 500 lx )
I414ALDP

150 000 Kč

Cena soustavy

I414ALDPMIRO

Náklady na provoz po 5 letech

140 000 Kč
130 000 Kč
I424ALDP
120 000 Kč

100 000 Kč

120 000 Kč

NÁK LADY

90 000 Kč
80 000 Kč
70 000 Kč
60 000 Kč
50 000 Kč
40 000 Kč
30 000 Kč

Porovnáním těchto jednotlivých variant osvětlovacích soustav
lze zjistit
jednoznačnou výhodnost instalace svítidel
s vysoce kvalitní mřížkou ALDP MIRO.
Díky podstatně vyšší účinnosti těchto
svítidel je dosahována úspora počtu
svítidel v soustavě a současně nižšího instalovaného příkonu.

NÁK LADY

130 000 Kč

100 000 Kč

I424ALDPMIRO

110 000 Kč

140 000 Kč

110 000 Kč

68 094 Kč
112 734 Kč

(m ístnost 8x 16 m , 500 lx )

30 000 Kč
20 000 Kč

SROVN ÁN Í N ÁK LADŮ
125 375 Kč
127 743 Kč
P ŘI UŽI TÍ RŮZN ÝCH VARI AN T M ODUS I T5

90 000 Kč
80 000 Kč
70 000 Kč
60 000 Kč
50 000 Kč
40 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
0 Kč

I414ALDP

20 000 Kč

Cena soustavy

I414ALDPMIRO

I424ALDP

I424ALDPMIRO

Náklady na provoz po 5 letech

10 000 Kč
0 Kč

I414ALDP

Cena soustavy

I414ALDPMIRO

Náklady na provoz po 5 letech

I424ALDP

I424ALDPMIRO

MODUS MAGAZIN
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NEJKVALITNĚJŠÍ MATERIÁLY PRO VÝROBU MŘÍŽEK

Materiál ALANOD MIRO - koeﬁcient celkového odrazu 95%

Srovnání křivek svítivosti svítidla I414ALDP s mřížkou vyrobenou ze standardního anodizovaného hliníku a mřížkou z materiálu ALANO MIRO. Účinnost svítidla s mřížkou MIRO je
o 12% vyšší, což představuje 21% nárůst světelného výkonu svítidla.

účinost 56%
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účinost 68%

NEJKVALITNĚJŠÍ MATERIÁLY PRO VÝROBU MŘÍŽEK
Materiál ALANOD MIRO SILVER - koeﬁcient celkového odrazu: 98 %

Aluminiový materiál nejvyšší světové kvality, který díky pokrytí vrstvou stříbra dosahuje maximální
úrovně odraznosti. Je používán v designových a závěsných svítidlech v tzv. mikromřížkách.
Koeﬁcient celkového odrazu: 98 %

MIRO-SILVER
MIRO
Eloxal

MODUS MAGAZIN
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PŘISAZENÁ SVÍTIDLA - MODUS SLIM
• Varianta pro kanceláře bez sádrokartonového nebo rastrového podhledu
• Tradiční řešení
• Velká variabilita typů svítidel a možnosti řešení

MODUS SLIM
Elegantní štíhlé svítidlo určené pro
přisazenou nebo závěsnou montáž, ideální pro osvětlování místností s počítačovou
nebo zobrazovací technikou. Vyrábí se
v jednozdrojovém nebo dvouzdrojovém
provedení pro zářivky 36W nebo 58W.
Samozřejmostí je možnost objednat tato
svítidla pro zdroje T5 – 28, 54, 35 nebo
49W.
Výraznou výhodou tohoto typu svítidel je
široká řada vyráběných verzí. SLIM lze objednávat jako svítidlo
• Přisazené
• Závěsné
• Závěsné pro přímo-nepřímé osvětlení
• Pro spojování do přímých řad (přisazené
nebo závěsné)
• S asymetrickým reﬂektorem

Těleso
Svítidla jsou vyrobena z bíle práškově lakovaného (RAL9003) ocelového plechu.
Lakování probíhá až po montáži korpusu
svítidla, takže je zajištěno 100% pokrytí
barvou ( hrany plechu, ohyby, …) a kvalita
lakování. Čela svítidla jsou plastová ABS
s příjemným zaobleným tvarem. Výška
svítidla činí 75 mm.

Optický systém
Hliníkové mřížky zajišťují optimální
směrování světelného toku ze svítidla
s cílem
• Maximalizovat účinnost a efektivitu
svítidla
• Omezovat mezní jas – zabraňovat
oslnění
• Rovnoměrně osvětlit pracovní plochu
• Vytvořit příjemný estetický pocit pro
osoby
ALDP
• svítidla s touto mřížkou jsou určena do
kanceláří, místností se zobrazovací
technikou, pro pracoviště s vysokými
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nároky na omezení oslnění
• optický systém kategorie C2
s omezením mezních jasů pod 200
cd/m2 v úhlech nad 65°
• podélné i příčné lamely parabolického
tvaru
• varianty
- vysoce leštěný hliník (ALDP)
- matovaný hliník (MATDP)
- super odrazný vysoce leštěný materiál
MIRO (ALDP MIRO)

Elektrická výstroj
Svítidla SLIM jsou standardně vystrojena nízkoztrátovou elektromagnetickou
tlumivkou ( EEI = B ). Všechna mřížková
svítidla MODUS jsou osazena paralelně
zapojeným kondenzátorem, zajišťujícím
zvýšení elektrického účiníku cosφ na 0,95
– 0,97. Startéry nejsou součástí svítidla.
Doporučujeme používat kvalitní startéry
od prověřených výrobců.
Alternativně je možno svítidla vystrojit elektronickými vysokofrekvenčními
předřadníky, případně elektronickými

předřadníky stmívatelnými, umožňující
plynulou a pohodlnou regulaci úrovně
osvětlení v místnosti. Podle způsobu
řízení jsou tyto předřadníky analogově
(EPSA) využívající 1-10V stejnosměrného
napětí nebo digitálně ovládané (EPSD).

Varianty svítidel
NZ - svítidlo je osazeno nouzovým modulem ( invertor, baterie a signální LED dioda), pro zajištění nouzového osvětlení při
výpadku normálního napájení pro dobu
1 nebo 3 hodin. Modul je zapojen vždy
pouze na jednu trubici, takže při normálním provozu svítí svítidlo všemi trubicemi,
při nouzovém provozu pouze jedním zdrojem (patice této trubice jsou označeny zelenou tečkou 5mm). Svítivost světelného
zdroje (trubice) v nouzovém provozu
dosahuje 12-20% svítivosti v normálním
režimu.
Napájení nouzového modulu musí být
nevypínatelné a modul musí být připojen
na stejnou fázi, jako tlumivky resp.
předřadník ve svítidle.

PŘISAZENÁ SVÍTIDLA - MODUS SLIM
P – svítidlo je vystrojeno pro průběžnou
montáž. Na obou koncích svítidla jsou
pětipólové svorkovnice a svítidlo je
průběžně 3 fázově prodrátováno vodiči
1,5mm2 Takto jsou standardně vystrojena
svítidla určená pro montáž do řad SLIM/R,
ale lze objednávat takto provedená svítidla (označení SLIM/P) pro sólovou montáž
svítidel, kdy je výhodné zapojovat svítidla
do linie.
OK – dvouokruhové provedení svítidla. Vícezdrojová svítidla lze objednat
v provedení, kdy zdroje jsou rozděleny na
dva na sobě nezávislé okruhy samostatně
ovládané vypínačem. Toto řešení je
obzvlášť výhodné pro tzv. pochůzkové
nebo noční osvětlení, kdy pro úspory el.
energie se nechá rozsvícena např. jen
jedna trubice ve svítidle, což je dostačující
noční osvětlení např. na chodbách
a v místech pouze s krátkodobým pobytem osob.

Svítidla je možno instalovat jako přisazená
nebo závěsná. Při montáži přímo ke stropu je svítidlo připevněno ve 2 bodech,
pomocí tzv. zámků. Pro závěsnou montáž
je třeba užít závěsné lankové sady 54103
(svítidlo musí být zavěšeno na 4 lankách).
Lanka v sadách jsou dlouhá 2 m, přívodní
šňůra není součástí této sady. Jako alter-

nativu lze užít trubkové závěsy 54110, zde
je však při objednávce nutno speciﬁkovat
délku trubek.

Světelné zdroje
Svítidla MODUS SLIM jsou dodávána bez
světelných zdrojů – zářivek. Pro instalaci
do svítidel doporučujeme používat zářivky
renomovaných výrobců, čímž je zajištěna
kvalita a dlouhá životnost těchto zdrojů. Do
kancelářských prostor je možno používat
zářivky třípásmové (index podání barev Ra
80-89) nebo pětipásmové (index podání
barev Ra 90-100), použití tzv. standardních
zářivek norma ČSN EN 12464-1 nepovoluje.
Barva světla nemá vliv na svítivost zářivky,
pouze ovlivňuje subjektivní pocit uživatelů.
Nejčastěji jsou užívány třípásmové zdroje
s označením 830 (teple bílá), 840 (studená
bílá) nebo 865 (studená denní bílá).

Verze svítidel SLIM
SLIM…ALDP

D - UPEVNĚNÍ ŠROUBŮ (VRUTY)
E- PŘEVOD
G = 35, PŘEVOD PRO SMÍVÁNÍ (EPS) NEBO OVLÁDÁNÍ NOUZOVÉHO ZDROJE

Svítidlo určené pro přisazenou nebo
závěsnou montáž, pouze pro přímé
osvětlení.

Instalace

příkon

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

F (mm)

SLIM136ALDP

1x36W

1300

170

75

650

25

325

SLIM236ALDP

2x36W

1300

255

75

650

25

325

SLIM158ALDP

1x58W

1600

170

75

800

25

400

SLIM258ALDP

2x58W

1600

255

75

800

25

400

SLIM128ALDP

1x28 (54)W

1255

170

75

650

25

303

SLIM228ALDP

2x28 (54)W

1255

255

75

650

25

303

SLIM135ALDP

1x35 (49, 80)W

1555

170

75

800

25

378

SLIM235ALDP

2x35 (49, 80)W

1555

255

75

800

25

378

MODUS MAGAZIN
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PŘISAZENÁ SVÍTIDLA - MODUS SLIM
SLIM…ALDP/Z
Svítidlo určené pro závěsnou montáž, pro
přímo / nepřímé osvětlení.

Instalace
Svítidla je možno instalovat pouze jako
závěsná. Jsou ideální do místností s vyššími
stropy, s klenbami apod. Pro montáž je
třeba užít závěsné lankové sady 54103
(dvouzdrojová svítidla – svítidlo musí být
zavěšeno na 4 lankách). Lanka v sadách
jsou dlouhá 2 m, přívodní šňůra není
součástí této sady. Jako alternativu lze užít
trubkové závěsy 54110, zde je však při objednávce nutno speciﬁkovat délku trubek.

E - PŘÍVOD

F,D - ROZTEČ ZÁVĚSŮ H = 205, PŘÍVOD PRO STMÍVÁNÍ (EPS)

příkon

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

SLIM136ALDP/Z

1x36W

1300

170

67

650

SLIM236ALDP/Z

2x36W

1300

255

67

650

SLIM158ALDP/Z

1x58W

1600

170

67

800

SLIM258ALDP/Z

2x58W

1600

255

67

800

SLIM128ALDP/Z

1x28 (54)W

1255

170

67

650

SLIM228ALDP/Z

2x28 (54)W

1255

255

67

650

SLIM135ALDP/Z

1x35 (49, 80)W

1555

170

67

800

SLIM235ALDP/Z

2x35 (49, 80)W

1555

255

67

800

SLIM…ALDP/R
Svítidlo určené pro montáž do přímých
řad pomocí jednoduchých spojek. Pro
přisazenou nebo závěsnou montáž, pro
přímé nebo i nepřímé osvětlení. Svítidla
jsou standardně vystrojena pro průběžnou
montáž, na obou koncích jsou pětipólové
svorkovnice a svítidlo je průběžně 3 fázově
prodrátováno vodiči 1,5mm2. Svítidla jsou
dodávána bez koncových plastových čel,
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takže je nutno přiobjednat příslušný počet
čel na zakončení řad (čelo pro jednozdrojové svítidlo 4333011, pro dvouzdrojové
svítidlo 4333012).
Pro spojování jednotlivých svítidel mezi
sebou jsou užity spojky, 1331004007 pro
jednozdrojová svítidla, 1332004007 pro
dvouzdrojová. Součástí spojky je kabel
pro propojení svítidel.

F (mm)

G (mm)

350

90

325

350

180

325

425

90

400

425

180

400

328

90

303

328

174

303

403

90

378

403

174

378

PŘISAZENÁ SVÍTIDLA - MODUS SLIM
Přisazená montáž

příkon

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

F (mm)

G (mm)

SLIM136ALDP/R

1x36W

1231

923

342

67

30

101

170

SLIM236ALDP/R

2x36W

1231

923

342

67

30

101

255

SLIM158ALDP/R

1x58W

1531

1148

417

67

30

101

170

SLIM258ALDP/R

2x58W

1531

1148

417

67

30

101

255

SLIM128ALDP/R

1x28 (54)W

1185

890

331

67

30

101

170

SLIM228ALDP/R

2x28 (54)W

1185

890

331

67

30

101

255

SLIM135ALDP/R

1x35 (49, 80)W

1485

1115

406

67

30

101

170

SLIM235ALDP/R

2x35 (49, 80)W

1485

1115

406

67

30

101

255

Instalace
Svítidla je možno instalovat
jako přisazená nebo závěsná.
Při přisazené montáži přímo ke
stropu je svítidlo připevněno
ve místech spojek a na koncích
řad.

Závěsná montáž

příkon

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

F (mm)

G (mm)

H (mm)

SLIM136ALDP/ZR

1x36W

616

342

100

67

30

101

170

1230

SLIM236ALDP/ZR

2x36W

616

342

180

67

30

101

255

1230

SLIM158ALDP/ZR

1x58W

765

417

100

67

30

101

170

1530

SLIM258ALDP/ZR

2x58W

765

417

180

67

30

101

255

1530

SLIM128ALDP/ZR

1x28 (54)W

593

331

100

67

30

101

170

1185

SLIM228ALDP/ZR

2x28 (54)W

593

331

180

67

30

101

255

1185

SLIM135ALDP/ZR

1x35 (49, 80)W

744

406

100

67

30

101

170

1485

SLIM235ALDP/ZR

2x35 (49, 80)W

744

406

180

67

30

101

255

1485

Pro závěsnou montáž je
třeba užít závěsné lankové
sady 54103 (svítidlo musí být
zavěšeno na 4 lankách). Lanka v sadách jsou dlouhá 2 m,
přívodní šňůra není součástí
této sady.
Jako alternativu lze užít trubkové závěsy 54110, zde je však
při objednávce nutno speciﬁkovat délku trubek.

MODUS MAGAZIN
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PŘISAZENÁ SVÍTIDLA - MODUS LL

Návrh osvětlení kanceláře
• Kancelář 4x8m, vysoká 3m
• Požadavek na osvětlenost 500 lx
Řešení osvětlení kancelář pomocí svítidel
SLIM je výhodné zejména v místnostech
s vysokými nebo šikmými stropy, kde
není možné pouřít standardní přisazená
svítidla. Současně je zde výhoda možnost
spojování do přímých řad nad řadami
stolů apod. Nezanedbatelnou výhodou je moderní elegantní tvar těchto
osvětlovacích těles.

SLIM236ALDP

SLIM236ALDPEP

počet svítidel

8

8

osvětlenost Em (lx)

530

560

celkový příkon soustavy (W)

720

580

účinnost soustavy (W/m2/100lx)

4,25

3,24

MODUS LL
Těleso
Tradiční svítidlo určené pro přisazenou
nebo závěsnou montáž, vhodné pro
osvětlování místností s počítačovou
nebo zobrazovací technikou, kanceláří,
škol, obchodů apod.. Vyrábí se pouze
v provedeních se zdroji T8.

Svítidla jsou vyrobena z bíle práškově lakovaného (RAL9003) ocelového plechu.
Lakování probíhá až po montáži korpusu
svítidla, takže je zajištěno 100% pokrytí

barvou (hrany plechu, ohyby, …) a kvalita
lakování. Zkosené rohy tělesa jsou z bílého
plastu ABS Výška svítidla činí 87 mm.

Optický systém
Hliníkové mřížky zajišťují optimální
směrování světelného toku ze svítidla
s cílem
• Maximalizovat účinnost a efektivitu
svítidla
• Omezovat mezní jas – zabraňovat
oslnění
• Rovnoměrně osvětlit pracovní plochu
• Vytvořit příjemný estetický pocit pro
osoby

22

MODUS MAGAZIN

PŘISAZENÁ SVÍTIDLA - MODUS LL
Typy optických systémů pro MODUS LL:
AL
• vysoká účinnost, výborné optické
vlastnosti
• podélné vysoce leštěné hliníkové lamely
lomeného parabolického tvaru
• příčné lamely matovaný hliník
• svítidla s touto mřížkou jsou určena
zejména do kancelářských, obchodních,
školních a podobných prostor
ALMAT
• nižší jas svítidla vytváří příjemný pocit
„měkkého“ světla
• podélné matné hliníkové lamely
lomeného parabolického tvaru
• příčné lamely matovaný hliník
• svítidla s touto mřížkou jsou určena pro •
všeobecné použití do kancelářských
a obchodních prostor
B
• podélné bíle lakované hliníkové lamely
lomeného parabolického tvaru
• příčné lamely bíle lakovaný hliník
• svítidla s touto mřížkou jsou určena
především do chodeb, kuchyněk,
sociálních zařízení

ALDP
• svítidla s touto mřížkou jsou určena do
kanceláří, místností se zobrazovací
technikou, pro pracoviště s vysokými
nároky na omezení oslnění
• optický systém kategorie C2
s omezením mezních jasů pod 200 cd/m2
v úhlech nad 65°
• podélné i příčné lamely parabolického
tvaru
• varianty
- vysoce leštěný hliník (ALDP)
- matovaný hliník (MATDP)

Elektrická výstroj
Svítidla MODUS LL jsou standardně vystrojena nízkoztrátovou elektromagnetickou
tlumivkou (EEI = B), osazena paralelně zapojeným kondenzátorem. Startéry nejsou
součástí svítidla. Doporučujeme používat
kvalitní startéry od prověřených výrobců.
Alternativně je možno svítidla vystrojit elektronickými vysokofrekvenčními
předřadníky, případně elektronickými
předřadníky stmívatelnými, umožňující
plynulou a pohodlnou regulaci úrovně
osvětlení v místnosti. Podle způsobu řízení
jsou tyto předřadníky analogově (EPSA)
využívající 1-10V stejnosměrného napětí
nebo digitálně ovládané (EPSD)

Varianty svítidel
NZ - svítidlo je osazeno nouzovým modulem ( invertor, baterie a signální LED
dioda), pro zajištění nouzového osvětlení
při výpadku normálního napájení pro
dobu 1 nebo 3 hodin. Modul je zapojen
vždy pouze na jednu trubici, takže při
normálním provozu svítí svítidlo všemi
trubicemi, při nouzovém provozu pouze
jedním zdrojem (patice této trubice jsou
označeny zelenou tečkou 5mm). Svítivost
světelného zdroje (trubice) v nouzovém
provozu dosahuje 12-20% svítivosti
v normálním režimu. Napájení nouzového
modulu musí být nevypínatelné a modul
musí být připojen na stejnou fázi, jako tlumivky resp. předřadník ve svítidle.
OK – dvouokruhové provedení svítidla. Vícezdrojová svítidla lze objednat
v provedení, kdy zdroje jsou rozděleny na
dva na sobě nezávislé okruhy samostatně
ovládané vypínačem. Toto řešení je
obzvlášť výhodné pro tzv. pochůzkové
nebo noční osvětlení, kdy pro úspory el.
energie se nechá rozsvícena např. jen
jedna trubice ve svítidle, což je dostačující
noční osvětlení např. na chodbách
a v místech pouze s krátkodobým pobytem
osob.

Světelné zdroje
Svítidla MODUS LL jsou dodávána bez
světelných zdrojů – zářivek. Pro instalaci do svítidel doporučujeme používat
zářivky renomovaných výrobců, čímž
je zajištěna kvalita a dlouhá životnost
těchto zdrojů. Do kancelářských prostor je
možno používat zářivky třípásmové (index
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podání barev Ra 80-89) nebo pětipásmové
(index podání barev Ra 90-100), použití
tzv. standardních zářivek norma ČSN EN
12464-1 nepovoluje.
Barva světla nemá vliv na svítivost zářivky,
pouze ovlivňuje subjektivní pocit uživatelů.
Nejčastěji jsou užívány třípásmové zdroje
s označením 830 (teple bílá), 840 (studená
bílá) nebo 865 (studená denní bílá).

Instalace
Svítidla je možno instalovat jako přisazená
nebo závěsná. Při montáži přímo ke stropu
je svítidlo připevněno ve 4 bodech, přes
distanční podložky, které zabezpečují
zachování větrací mezery mezi svítidlem
a podložkou. Pro závěsnou montáž je
třeba užít závěsné lankové sady 54103

(svítidlo musí být zavěšeno na 4 lankách).
Lanka v sadách jsou dlouhá 2 m, přívodní
šňůra není součástí této sady.
Jako alternativu lze užít trubkové závěsy
54110, zde je však při objednávce nutno
speciﬁkovat délku trubek.

E - Trubkový závěs, D - Upevnění šroubů (vruty), G - přívod

F - Trubkový závěs, E - Upevnění šroubů (vruty), G - Přívod,
H - Průběžná montáž (H=G)

příkon

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

F (mm)

G (mm)

500

328

LL418

4x18W

656

660

86

450

300

LL136

1x36W

1276

210

86

850

900

LL236

2x36W

1276

329

86

850

215

LL158

1x58W

1576

210

86

850

900

LL258

2x58W

1576

329

86

1250

215

638
244
244

Návrh osvětlení kanceláře
• Kancelář 4x8m, vysoká 3m
• Požadavek na osvětlenost 500 lx
Praktické řešení osvětlení kanceláře, kdy
při velmi nízkých investičních nákladech
je dosaženo vysoké hladiny osvětlení
současně se zachováním výborných
světelných a jasových poměrů.
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68
785

LL236ALDP

LL236ALDPEP

počet svítidel

8

8

osvětlenost Em (lx)

580

611

celkový příkon soustavy (W)

720

580

účinnost soustavy (W/m2/100lx)

3,88

2,97

68

Obchodní závod Jinočany
Žižkova 273, 252 25 Jinočany
tel.: +420 242 410 237, +420 242 410 238, fax +420 242 410 248
e-mail: trade@modus.cz
Technická podpora prodeje
tel.: +420 242 410 235, fax +420 242 410 248
e-mail: salesprom@modus.cz
Obchodní závod Třebíč
U Kuchyňky 966, 674 01 Třebíč
tel.: +420 565 651 551, fax +420 226 015 208
e-mail: prodejtr@modus.cz
Výrobní závod Česká Lípa
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
tel.: +420 484 847 121, fax +420 484 847 125
e-mail: modus@modus.cz
www.modus.cz

