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Ελάτε μαζί μας στον 
νέο κόσμο των LED
Οι λύσεις LED Εξωτερικών Χώρων 
παρέχουν φως που είναι πιο κοντά 
στο φυσικό φως της ημέρας από 
τους παραδοσιακούς λαμπτήρες 
του παρελθόντος. Οι πιο πρόσφατες 
λύσεις φωτισμού LED παρέχουν μια 
ιδανική διαδρομή αναβάθμισης για 
δημόσιους φορείς που επιζητούν να 
μειώσουν το ενεργειακό κόστος και 
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι 
λαμπτήρες LED μπορούν να επιφέρουν 
εντυπωσιακές αισθητικές βελτιώσεις στο 
αστικό και το φυσικό τοπίο. 
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Τα πλεονεκτήματα των LED

• Αυξημένη αίσθηση άνεσης και ασφάλειας

• Καλύτερος φωτισμός για δρόμους και χώρους στάθμευσης 

• Ενίσχυση των καμερών CCTV μέσω καλύτερης 

αναγνώρισης προσώπου 

• Βελτίωση της οδικής ασφάλειας – ταχύτερες αντιδράσεις

• Έως και 70% αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 

• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μειωμένη συντήρηση 

• Ενισχυμένες δυνατότητες τηλεχειρισμού/ρύθμισης 

φωτεινότητας

• Τα χρώματα είναι πιο ζωηρά και πιο αληθινά στους 

δημόσιους χώρους

• Καλύτερος έλεγχος φωτός, λιγότερη φωτορύπανση
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38 Nobila
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Φωτισμός εξωτερικών χώρων

Χαρακτηριστικά 
εξόδου lumen

Φωτισμός εξωτερικών χώρων

Επισκόπηση 
προϊόντων
Είτε πρόκειται για οδική κυκλοφορία 
είτε για πεζοπορία σε μονοπάτια ή 
δημόσιους χώρους είτε για επισκέψεις 
σε καταστήματα και εστιατόρια, 
ο αποτελεσματικός φωτισμός 
εξωτερικών χώρων σημαίνει καλύτερη 
ορατότητα, πράγμα που με τη σειρά του 
μεγιστοποιεί την αίσθηση δημόσιας 
ασφάλειας και δίνει μια νέα ανάσα ζωής 
στις πόλεις. Ο φωτισμός εξωτερικών 
χώρων ωφελεί και με άλλους τρόπους, 
όπως με σημαντικές αισθητικές 
βελτιώσεις και μεγάλη εξοικονόμηση 
στο ενεργειακό κόστος.

Είμαστε πρωτοπόροι στην ανάπτυξη 
αποδοτικών φωτιστικών LED που 
έχουν μεταμορφώσει το εξωτερικό 
περιβάλλον και έχουν βελτιώσει τη 
νυχτερινή εμπειρία για εκατομμύρια 
άτομα.

Ο φωτισμός LED χρησιμοποιείται 
παντού, από δρόμους κατοικιών έως 
αυτοκινητόδρομους, δημιουργώντας 
ένα δυνατό λευκό φως που βελτιώνει 
την ασφάλεια μέσω βελτιωμένης 
ορατότητας, ενώ παράλληλα μειώνει 
την κατανάλωση ενέργειας και το 
σχετικό κόστος.

Ο υψηλής απόδοσης φωτισμός 
ανοιχτών χώρων έχει σχεδιαστεί για να 
εξασφαλίζει ότι το φως κατευθύνεται 
ακριβώς εκεί όπου χρειάζεται, ενώ 
παράλληλα προσφέρει τη βέλτιστη 
απόδοση όσον αφορά τη φωτεινότητα, 
την ομοιομορφία και τη θάμβωση.

Τα φωτιστικά LED για φωτισμό 
σηράγγων συνδυάζουν εξαιρετική 
ποιότητα φωτός με υψηλά επίπεδα 
ενεργειακής απόδοσης και αξιοπιστίας 
ώστε να παρέχουν μια ασφαλή και 
εύκολη στη συντήρηση λύση για 
σήραγγες, υπόγειες διαβάσεις και 
βιομηχανικές περιοχές.

Κλάσεις M3 έως 
M6 και C για 
οδοφωτισμό.
Τοποθέτηση 
πάνω από τα 
6 m.

Κλάσεις M3 έως 
M6 και C για 
οδοφωτισμό.
Τοποθέτηση 
πάνω από τα 
6 m.

Στις κλάσεις 
C, P και S, 
μεγάλου πλάτους 
οδοφωτισμός 
οικιστικών 
περιοχών για 
βελτιωμένη 
αναγνώριση 
προσώπων 
και ασφάλεια. 
Τοποθέτηση κάτω 
από τα 4 m.

Για τις κλάσεις 
C - Διαβάσεις 
πεζών. 
Κλάσεις P - 
Βελτιωμένος 
οπισθοφωτισμός 
για πεζοδρόμια.
Τοποθέτηση 
πάνω από τα 
6 m. 4   Έξοδος lumen

  

  

B, B2, B5, R, S

D

P5

E, E2, E5

G2, F5

CCC

Z5

C, C5

EEE FFF

F

X5

Κατανομή φωτός και οπτικό αποτέλεσμα



 6    Έξοδος lumen

Φωτισμός εξωτερικών χώρων

Χαρακτηριστικά 
εξόδου lumen

N, T

AF

AWD, SWD, SWF

A25, A35, A55

SA, SB, SC, SD, SE

S25, S35, S55

Y5

P

AFC, AWC, AW

U

ANC, AN

SFC, SWC

Για κλάσεις 
υγρού 
οδοστρώματος 
– Πεζοδρόμια, 
λωρίδες 
στάθμευσης.
Τοποθέτηση 
πάνω από τα 
6 m.

Ασύμμετρη 
κατανομή 
για κλάσεις 
Ρ – Φωτισμός 
ανοιχτών 
χώρων, 
πλατειών, 
πάρκων.
Τοποθέτηση 
κάτω από τα 
6 m.

Συμμετρική 
κατανομή 
για κλάσεις 
Ρ – Φωτισμός 
ανοιχτών 
χώρων, 
πλατειών, 
πάρκων.
Τοποθέτηση 
κάτω από τα 
6 m.

Συμμετρική 
και ασύμμετρη 
κατανομή 
για φωτισμό 
στεγάστρων.
Τοποθέτηση στα 
4-6 m.

Συμμετρικές 
κατανομές 
για φωτισμό 
σήραγγας.

Κατανομή φωτός και οπτικό αποτέλεσμα



Οδοφωτισμός

Φωτισμός στεγά-
στρων & 

ανοιχτών χώρων

Φωτισμός 
σηράγγων

Διακοσμητικός 
φωτισμός & 

φωτισμός πεζών

Φωτισμός εξωτερικών χώρων

Επισκόπηση προϊόντων

Piko

Ισχύς (W): 12 - 28 
CCT (K):  3000,4000,   
 5000 
Lumen (lm):  1500 - 3600
IP:  IP66
IK:  IK08 

AHIx

Ισχύς (W): 200 - 300 
CCT (K):  3000, 4000, 5000 
Lumen (lm):  21 000 - 37 600
IP:  IP66
IK:  IK08

Inlumino

Ισχύς (W): 30 - 300
CCT (K):  3000, 4000, 5000 
Lumen (lm):  4 000 - 40 000
IP:  IP66
IK:  IK09 

AMIx

Ισχύς (W): 55 - 150 
CCT (K):  3000, 4000 
Lumen (lm):  7 560 - 18 750
IP:  IP65
IK:  IK07

SLBt

Ισχύς (W): 15 - 70
CCT (K):  2700, 3000,   
 4000
Lumen (lm):  1200 - 8200
IP:  IP66
IK:  IK09 

Navona

Ισχύς (W): 20 - 70 
CCT (K):  2700, 3000,   
 4000
Lumen (lm):  1700 - 7600
IP:  IP66
IK:  IK08

Nobila

Ισχύς (W): 20 - 90 
CCT (K):  3000, 4000
Lumen (lm):  2 700 - 10 600
IP:  IP66
IK:  IK08

TLBt / TMBt

Ισχύς (W): 32 - 175
CCT (K):  4000
Lumen (lm):  4 250 - 22 840
IP:  IP66
IK:  IK09

ALIx

Ισχύς (W): 32 - 140 
CCT (K):  3000, 4000,   
 5000 
Lumen (lm):  3 600 - 17 600
IP:  IP66
IK:  IK08

SMBt

Ισχύς (W): 50 - 160 
CCT (K):  3000, 4000
Lumen (lm):  6400 - 18700 
IP:  IP66
IK:  IK09

 8  Εξωτερικοί χώροι    Επισκόπηση προϊό-
ντων

SMIx

Ισχύς (W):  35 - 160 
CCT (K):  3000, 4000,   
 5000
Lumen (lm):  5 000 - 22 000 
IP:  IP66
IK:  IK08 



Οδοφωτισμός



Οδοφωτισμός

Inlumino

Πεδία εφαρμογής

               Πεζόδρομοι

    
   Αυτοκινητόδρομοι και εθνικές οδοί

 12  Εξωτερικοί χώροι

Περιγραφή προϊόντος

Αυτό το νέο φωτιστικό της Tungsram, με τις μονα-
δικές, καινοτόμες λύσεις του, αποτελεί εξαιρετική 
επιλογή για εφαρμογές οδοφωτισμού. Τα κύρια 
στοιχεία της ανάπτυξης του λαμπτήρα είναι η απλή 
και γρήγορη εγκατάσταση, οι επιλογές επισκευής 
χωρίς εργαλεία και η ποικιλία χρήσεων. Το φωτιστι-
κό ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του 21ου αιώνα: 
κομψή σχεδίαση και υψηλή απόδοση. Το Inlumino 
είναι επίσης κατάλληλο για διάφορες εφαρμογές 
καθώς μπορεί να εγκατασταθεί ως φωτεινή πηγή ή 
να αναβαθμιστεί εύκολα σε σημείο δεδομένων του 
Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT). Επωφεληθείτε από 
τις καινοτομίες της  Tungsram και βελτιστοποιή-
στε τον φωτισμό των εξωτερικών σας χώρων με τη 
νέα σειρά φωτιστικών Inlumino.



Χαρακτηριστικά τροφοδοτικής 
μονάδας (driver)
• Ηλεκτρονικός driver ρυθμιζόμενης φωτεινότητας
• Τηλεχειρισμός: Dali, DynaDim, CLO
• ThermalGuard

Κατασκευές και υλικά
• Υλικό περιβλήματος: Σώμα και συζεύκτης από χυ-
τοπρεσαριστό αλουμίνιο, με βίδες από ανοξείδωτο 
χάλυβα 
• Υλικό οπτικού συστήματος: Πολυανθρακικό οπτι-
κής ποιότητας
• Κάλυμμα οπτικού συστήματος: Σκληρυμένο γυαλί
• Χρώμα: RAL7021
• Αντοχή σε πρόσκρουση: IK09 (γυαλί) / IK09 (περί-
βλημα) / IK08     (Βραχυκυκλωτικό κάλυμμα)

Επιδόσεις
• Εύρος ονομαστικής φωτεινής ροής: από 4 000 έως 
40 000 lm στους 4000K                          
• Ονομαστική φωτιστική απόδοση: ελάχιστη τιμή 
125lm/W, έως 159lm/W 
• Ονομαστική διάμεση ωφέλιμη ζωή και συναφής 
ονομαστικός συντελεστής διατήρησης φωτεινής 
ροής:  L80B50 > 290 000 ώρες 
• Ονομαστική τιμή αιφνίδιας βλάβης < 10% στις 
100 000 ώρες
• Φωτομετρικός κωδικός: 730/559, 740/559, 750/559
• Κωδικός διατήρησης φωτεινής ροής: 9

   *  Ορισμοί και ανοχές σύμφωνα με το IEC 62722-2-1.     
   ** Η ονομαστική τιμή αιφνίδιας βλάβης εξαρτάται από τον 
τύπο της διαμόρφωσης.

Εγκατάσταση και συντήρηση
Επιλογές τοποθέτησης
• Συζεύκτης πλευρικής τοποθέτησης για διαμέτρους 
30-60 mm και επιλογές κλίσης -15°, -10°, -5°, 0°
• Συζεύκτης τοποθέτησης σε κορυφή ιστού για δια-
μέτρους 30-60 mm και επιλογές κλίσης 15°, 10°, 5°, 
0° 
• Βάρος: 12,5 kg
• Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης: 6-25 m 
• Απαιτούνται μόνο δύο εργαλεία χειρός για την 
εγκατάσταση του φωτιστικού 
• Συντήρηση που δεν χρειάζεται εργαλεία, με κλικ και 
γύρισμα, με στρίψιμο και κλείδωμα
• Αρθρωτό άνοιγμα που δεν χρειάζεται εργαλεία και 
ανυψούμενη κεφαλή με αυτόματη αποσύνδεση της 
ηλεκτρικής παροχής

• Θερμοκρασία φύλαξης από -40ºC έως +85ºC
• Θερμοκρασία περιβάλλοντος από -40ºC έως +50ºC

Ηλεκτρικό σύστημα
Τάση και συχνότητα εισόδου: 220-240V, 50-
60Hz
Κλάση προστασίας σύμφωνα με IEC: Κλάση I κα-
νονικά (Κλάση II κατά παραγγελία)
Ατρωσία driver: 10kV/5kA
Ονομαστική ισχύς εισόδου: 30 W έως 300 W

Διαστάσεις (mm)

ΜΕΓΕΘΟΣ "L"

Οπτικό αποτέλεσμα
Διαθέσιμες φωτομετρικές κατανομές:
49 διαφορετικοί οπτικοί συνδυασμοί διαθέσιμοι, 
κατάλληλοι για εφαρμογές από πεζόδρομους έως 
αυτοκινητόδρομους υψηλής κυκλοφορίας. 
* Όλοι οι συμμετρικοί οπτικοί συνδυασμοί είναι 
έγκυροι, π.χ. ABA, αλλά όχι ο ABC.

AAA
BBB
CCC
DDD
EEE
FFF
GGG

Ονομαστικός δείκτης χρωματικής απόδοσης > 70
Ονομαστικές συσχετισμένες χρωματικές θερμοκρασί-
ες: 3000K, 4000K, 5000K
ULOR (Λόγος φωτός που εκπέμπεται προς τα επάνω): 
0
Ονομαστικές αρχικές συντεταγμένες χρωματικότη-
τας:
• 3000K: CIE(x=0,4338, y=0,403) 5SDCM 
• 4000K: CIE(x= 0,3818, y= 0,3797) 5SDCM 
• 5000K: CIE(x= 0,34, y= 0,35) 5SDCM  

Ονομαστικές αρχικές συντεταγμένες 
χρωματικότητας
• CIE(x=0,43, y=0,403) 5SDCM
• CIE(x= 0,38, y= 0,38) 5SDCM
• CIE(x=0,4578, y=0,4101) 5SDCM

Λεπτομέρειες

Inlumino
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Οδοφωτισμός

SMIx

Πεδία εφαρμογής
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Περιγραφή προϊόντος

Το SMIx προσφέρει μια βέλτιστη λύση για οδοφωτι-
σμό. Με το αρθρωτό διαθλαστικό οπτικό σύστημα, 
επιτυγχάνεται ένα ευρύ φάσμα κατανομών φωτός. 
 Η βελτιστοποιημένη μηχανική σχεδίαση παρέχει 
απλή εγκατάσταση, προσαρμοστικότητα και αξιοπι-
στία.   

Οικιστικές 
περιοχές 

    
Δρόμοι
Αυτοκινητόδρομοι 



Χαρακτηριστικά τροφοδοτικής 
μονάδας (driver)
• Ηλεκτρονικός driver DALI με αυτόνομη ρύθμιση 
φωτεινότητας:
 35-160W

Κατασκευές και υλικά
• Υλικό περιβλήματος: Σώμα από χυτοπρεσαριστό 
αλουμίνιο και πλαστική πόρτα σταθερή στην υπε-
ριώδη ακτινοβολία και ανθεκτική στη διάβρωση επί-
στρωση πολυεστερικής πούδρας, βίδες και γωνίες 
στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα
  

• Υλικό οπτικού συστήματος: Πολυανθρακικό οπτι-
κής ποιότητας
• Κάλυμμα οπτικού συστήματος: Σκληρυμένο γυαλί
• Χρώμα: RAL7035
• Αντοχή σε πρόσκρουση: IK08 στα οπτικά στοιχεία, 
IK09 στο περίβλημα και τον συζεύκτη 
• Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο παρόν 
προϊόν είναι συμβατά με WEEE και ROHS.

Επιδόσεις
• Εύρος ονομαστικής φωτεινής ροής: από 5 000 έως 
22 000 lm                     
• Ονομαστική φωτιστική απόδοση: Έως 153 lm/W 
στους 4000K
• Ονομαστική διάμεση ωφέλιμη ζωή και συναφής 
ονομαστικός συντελεστής διατήρησης φωτεινής 
ροής L80B50: > 121 000 ώρες
          
• Ονομαστική τιμή αιφνίδιας βλάβης: 3,12 %*
• Φωτομετρικός κωδικός: 730/559, 740/559, 750/559
• Κωδικός διατήρησης φωτεινής ροής: 9
• Ονομαστική θερμοκρασία περιβάλλοντος (tq) που 
σχετίζεται με την απόδοση φωτιστικού:  
 25°C

   *  Ορισμοί και ανοχές σύμφωνα με το IEC 62722-2-1.     
   ** Η ονομαστική τιμή αιφνίδιας βλάβης εξαρτάται από τον 
τύπο της διαμόρφωσης.

Εγκατάσταση και συντήρηση
Επιλογές τοποθέτησης
• Συζεύκτης πλευρικής τοποθέτησης για διαμέ-
τρους 30-60 mm και επιλογές κλίσης -15°, -10°, -5°, 
0° 
• Συζεύκτης τοποθέτησης σε κορυφή ιστού για δια-
μέτρους 30-60 mm και επιλογές κλίσης 15°, 10°, 5°, 
0°  
• Βάρος: 8 kg

Ηλεκτρικό σύστημα
Τάση και συχνότητα εισόδου: 220-240V, 50-
60Hz
Κλάση I: κανονικά, Κλάση II: κατά παραγγελία
Προστασία από υπερτάσεις: 10 kV
Ονομαστική ισχύς εισόδου: 35W έως 160W

Διαστάσεις (mm)

• Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης: 4 - 15m 
• Απαιτούνται μόνο δύο εργαλεία χειρός για την εγκα-
τάσταση του φωτιστικού 
• Θερμοκρασία φύλαξης έως 85ºC.
• Θερμοκρασία περιβάλλοντος από -40ºC έως +50ºC

Οπτικό αποτέλεσμα
Διαθέσιμες φωτομετρικές κατανομές:
• C: βελτιστοποιημένη για αυτοκινητόδρομους κλά-
σης ME υψηλής κυκλοφορίας
• E: βελτιστοποιημένη για δρόμους μικρού πλάτους 
κλάσης S
• F: βελτιστοποιημένη για δρόμους μεγάλου πλάτους 
κλάσης S

Ονομαστικός δείκτης χρωματικής απόδοσης > 70
Ονομαστικές συσχετισμένες χρωματικές θερμοκρασί-
ες: 3000K, 4000K, 5000K
Λόγος S/P για: 3000K: 1,24, 4000K: 1,47, 5000K: 1,71
ULOR (Λόγος φωτός που εκπέμπεται προς τα επάνω): 0

Ονομαστικές αρχικές συντεταγμένες 
χρωματικότητας
• CIE(x=0,43, y=0,403) 5SDCM
• CIE(x= 0,38, y= 0,38) 5SDCM
• CIE(x= 0,34, y= 0,35) 5SDCM
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Λεπτομέρειες

SMIx
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368

503

154

96

568

Βελτιστοποιημένο για αυτοκινητόδρομους κλά-
σης ME υψηλής κυκλοφορίας



Οδοφωτισμός

Piko

Πεδία εφαρμογής
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Περιγραφή προϊόντος

Το φωτιστικό οδοφωτισμού LED της Tungsram, το 
PIKO, δίνει σε όλους, ακόμα και σε όσους έχουν 
περιορισμένο προϋπολογισμό, τη δυνατότητα να 
αποκτήσουν υπαίθριο φωτισμό LED. Σχεδιασμένο 
για να αντικαταστήσει τα φωτιστικά CFL 11-36 W και 
HID 35-70 W, το PIKO είναι μια εξαιρετική λύση LED 
για δευτερεύοντες δρόμους, δρόμους οικιστικών 
περιοχών και άλλους δημόσιους χώρους όπου απαι-
τούνται μέτρια επίπεδα φωτισμού.

Οδοφωτισμός & φωτισμός οικι-
στικών περιοχών

Δημόσιοι χώροι

Πεζόδρομοι

Πάρκινγκ



Χαρακτηριστικά τροφοδοτικής 
μονάδας (driver)
• Ηλεκτρονικός driver χωρίς ρυθμιζόμενη φωτεινό-
τητα

Κατασκευές και υλικά
• Υλικό περιβλήματος: Σώμα από χυτοπρεσαριστό 
αλουμίνιο, βίδες ανθεκτικές στη διάβρωση 
 
• Χρώμα: RAL7035
• Κάλυμμα οπτικού συστήματος: σκληρυμένο γυαλί

Επιδόσεις
• Εύρος ονομαστικής φωτεινής ροής: από 1 500 
έως 3 600 lm
• Ονομαστική φωτιστική απόδοση: Έως 140 lm/W
• Φωτομετρικός κωδικός: 730/559, 740/559, 
750/559
• Ονομαστική διάμεση ωφέλιμη ζωή και συναφής 
ονομαστικός συντελεστής διατήρησης φωτεινής 
ροής:
 L80B50 > 110 000 ώρες
• Ονομαστική διάμεση ωφέλιμη ζωή και συναφής 
ονομαστικός συντελεστής διατήρησης φωτεινής 
ροής:
 L80B10 > 110 000 ώρες
• Ονομαστική διάμεση ωφέλιμη ζωή και συναφής 
ονομαστικός συντελεστής διατήρησης φωτεινής 
ροής:
 L90B50 > 54 000 ώρες
• Ονομαστική τιμή αιφνίδιας βλάβης: 10% στις 
50 000 ώρες
• Κωδικός διατήρησης φωτεινής ροής: 9
• Ονομαστική θερμοκρασία περιβάλλοντος (tq) 
που σχετίζεται με την απόδοση φωτιστικού:          
 25°C
   *  Ορισμοί και ανοχές σύμφωνα με το IEC 62722-2-1.     
   ** Η ονομαστική τιμή αιφνίδιας βλάβης εξαρτάται από τον 
τύπο της διαμόρφωσης.

Εγκατάσταση και συντήρηση
Επιλογές τοποθέτησης
• Πλευρική τοποθέτηση ø35mm-60mm
• Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης: 4-8 m
• Βάρος: 2 kg
• Απαιτούνται μόνο δύο εργαλεία χειρός για την 
εγκατάσταση του φωτιστικού

• Θερμοκρασία φύλαξης έως 85ºC.
• Θερμοκρασία περιβάλλοντος από -40ºC έως 
+35ºC

Ηλεκτρικό σύστημα
Τάση και συχνότητα εισόδου: 220-240V, 50Hz
Κλάση ασφάλειας σύμφωνα με IEC: Κλάση I
Ατρωσία driver σε υπερτάσεις: 6kV
Ονομαστική ισχύς εισόδου: 12W έως 28W

Διαστάσεις (mm)

Οπτικό αποτέλεσμα
Διαθέσιμες φωτομετρικές κατανομές:
• C: βελτιστοποιημένη για αυτοκινητόδρομους κλά-
σης ME χαμηλής κυκλοφορίας
• E: βελτιστοποιημένη για δρόμους μικρού πλάτους 
κλάσης P
• F: βελτιστοποιημένη για δρόμους μεγάλου πλάτους 
κλάσης P

Ονομαστικός δείκτης χρωματικής απόδοσης: > 70
Ονομαστικές συσχετισμένες χρωματικές θερμοκρασί-
ες: 3000K, 4000K, 5000K
Λόγος S/P για: 3000K - 1,33, 4000K - 1,56, 5000K - 1,78
ULOR (Λόγος φωτός που εκπέμπεται προς τα επάνω): 0

Ονομαστικές αρχικές συντεταγμένες 
χρωματικότητας
3000K - CIE(x=0,43, y=0,403) 5SDCM
4000K - CIE(x= 0,38, y= 0,38) 5SDCM
5000K - CIE(x= 0,34, y= 0,35) 5SDCM

Λεπτομέρειες

Piko
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Βελτιστοποιημένο για οικιστικές περιοχές

140

372

61



Οδοφωτισμός

SLBt

Πεδία εφαρμογής
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Περιγραφή προϊόντος

Σας παρουσιάζουμε το τελευταίο μας φωτιστικό 
οδοφωτισμού LED, το SLBt, το οποίο δίνει σε όλους, 
ακόμα και σε όσους έχουν περιορισμένο προϋπο-
λογισμό, τη δυνατότητα να αποκτήσουν υπαίθριο 
φωτισμό LED. Σχεδιασμένο για να αντικαταστήσει 
τα φωτιστικά HID 35-100 W και CFL 24-36 W, το SLBt 
είναι μια εξαιρετική λύση LED για δευτερεύοντες 
δρόμους, δρόμους οικιστικών περιοχών και άλλους 
δημόσιους χώρους όπου απαιτούνται μέτρια επίπε-
δα φωτισμού. 

Οικιστικές περιοχές 

    
Δρόμοι
Αυτοκινητόδρομων

Πάρκινγκ



Χαρακτηριστικά τροφοδοτικής 
μονάδας (driver)
• Ηλεκτρονικός driver DALI με αυτόνομη ρύθμιση 
φωτεινότητας: 15-70W.
Έξοδος σταθερού φωτός (προαιρετική)

Κατασκευές και υλικά
• Υλικό περιβλήματος: Σώμα από χυτοπρεσαριστό 
αλουμίνιο, βίδες και γωνίες στήριξης ανθεκτικές στη 
διάβρωση

• Οπτικό υλικό: πολυανθρακικό ή αλουμίνιο με επί-
στρωση 
• Χρώμα: RAL7035 
• Κάλυμμα οπτικού συστήματος: πολυανθρακικό με 
προστασία UV
• Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο παρόν 
προϊόν είναι συμβατά με WEEE και ROHS.

Επιδόσεις
• Εύρος ονομαστικής φωτεινής ροής: από 1 200 έως 
8 200 lm στους 4000K                          
• Ονομαστική φωτιστική απόδοση: έως 122 lm/W 
στους 4000K.
• Φωτομετρικός κωδικός: 727/559 , 730/559, 740/559
• Ονομαστική διάμεση ωφέλιμη ζωή και συναφής 
ονομαστικός συντελεστής διατήρησης φωτεινής 
ροής L80B50: > 218 000 ώρες
          
• Ονομαστική τιμή αιφνίδιας βλάβης: 11,5 %
• Κωδικός διατήρησης φωτεινής ροής: 9
• Ονομαστική θερμοκρασία περιβάλλοντος (tq) που 
σχετίζεται με την απόδοση φωτιστικού: 
 25°C

   *  Ορισμοί και ανοχές σύμφωνα με το IEC 62722-2-1.     
   ** Η ονομαστική τιμή αιφνίδιας βλάβης εξαρτάται από τον 
τύπο της διαμόρφωσης.

Εγκατάσταση και συντήρηση
Επιλογές τοποθέτησης
• Γωνία πλευρικής τοποθέτησης ø42mm-60mm
• Γωνία σε κορυφή ιστού ø48mm-76mm
• Συζεύκτης πλευρ. γενικ. χρήσης ø35mm-76mm
• Συζεύκτης ιστού γενικ. χρήσης ø35mm-76mm
• Η γωνία στήριξης μπορεί να προσαρμοστεί: 0°, +5°
   (διατίθεται και κλίση -5° με παρελκόμενα)
• Ο συζεύκτης γενικής χρήσης μπορεί να προσαρμο-
στεί: -15°, -10°, -5°, 0°, +5°, +10°, +15° σε βήματα των 
5°
• Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης: 4-15m
• Βάρος: 5 kg

Ηλεκτρικό σύστημα
Τάση και συχνότητα εισόδου: 220-240V, 50-
60Hz
Κλάση I: κανονικά, Κλάση II: κατά παραγγελία
Προστασία από υπερτάσεις: 10 kV
Ονομαστική ισχύς εισόδου: 15W έως 70W

Διαστάσεις (mm)

• Απαιτούνται μόνο δύο εργαλεία χειρός για την εγκα-
τάσταση του φωτιστικού 
• Θερμοκρασία φύλαξης έως 85ºC.
• Θερμοκρασία περιβάλλοντος από -40ºC έως +35ºC

Οπτικό αποτέλεσμα
Διαθέσιμες φωτομετρικές κατανομές:
• Στενή ασύμμετρη – μεσαία (B, B2, B5)
• Ασύμμετρη – κοντή (C, C5)
• Ασύμμετρη εμπρός – πολύ κοντή (D)
• Ασύμμετρη – μεσαία (E, E2, E5)
• Ασύμμετρη εμπρός – μεσαία (F, F5, G2)
• Στενή ασύμμετρη – κοντή (N)
• Στενή ασύμμετρη με οπισθοφωτισμό – κοντή (P, P5)
• Στενή ασύμμετρη – κοντή (R)
• Στενή ασύμμετρη – μεσαία (S)
• Ασύμμετρη – κοντή (T)
• Ασύμμετρη – μεσαία (U)
• Διάβασης πεζών (X5, Z5)
• Συμμετρική – μεσαία (Y5)

Ονομαστικός δείκτης χρωματικής απόδοσης: > 70 
Ονομαστικές συσχετισμένες χρωματικές θερμοκρασί-
ες*: 2700K, 3000K, 4000K
Λόγος S/P για: 2700K: 1,09 , 3000K: 1,33, 4000K: 1,56
ULOR (Λόγος φωτός που εκπέμπεται προς τα επάνω): 0

Ονομαστικές αρχικές συντεταγμένες 
χρωματικότητας
• CIE(x=0,43, y=0,403) 5SDCM
• CIE(x= 0,38, y= 0,38) 5SDCM
• CIE(x=0,4578, y=0,4101) 5SDCM

Λεπτομέρειες

SLBt
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72

347

386

Ασύμμετρη – κοντή



Οδοφωτισμός

SMBt

Πεδία εφαρμογής
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Περιγραφή προϊόντος

Το φωτιστικό οδοφωτισμού LED της Tungsram πα-
ρέχει σε ένα ευρύ κοινό όλα τα πλεονεκτήματα του 
φωτισμού LED.     Σχεδιασμένο για να 
αντικαταστήσει τα φωτιστικά HID 35-150 W, το SMBt 
είναι μια σπουδαία λύση LED για μικρούς δρόμους, 
δρόμους οικιστικών περιοχών και άλλους δημόσιους 
χώρους όπου απαιτείται ένα μέτριο επίπεδο φωτι-
σμού.   

Οικιστικές περιοχές 

    
Δρόμοι
Αυτοκινητόδρομοι 

Πάρκινγκ



Χαρακτηριστικά τροφοδοτικής 
μονάδας (driver)
• Ηλεκτρονικός driver DALI με αυτόνομη ρύθμιση 
φωτεινότητας: 50W-160W
• Ελάχιστο επίπεδο ρύθμισης φωτεινότητας 20W
Έξοδος σταθερού φωτός (προαιρετική)

Κατασκευές και υλικά
• Υλικό περιβλήματος: Σώμα από χυτοπρεσαριστό 
αλουμίνιο, βίδες και γωνίες στήριξης ανθεκτικές στη 
διάβρωση  
• Οπτικό υλικό: πολυανθρακικό ή αλουμίνιο με επί-
στρωση
• Κάλυμμα οπτικού συστήματος: γυαλί
• Χρώμα: RAL7035
• Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο παρόν 
προϊόν είναι συμβατά με WEEE και ROHS.

Επιδόσεις
• Εύρος ονομαστικής φωτεινής ροής: από 6 400 έως 
18 700 lm στους 4000K                          
• Ονομαστική φωτιστική απόδοση: Έως 146 lm/W 
στους 4000K.
• Φωτομετρικός κωδικός: 730/559, 740/559
• Ονομαστική διάμεση ωφέλιμη ζωή και συναφής 
ονομαστικός συντελεστής διατήρησης φωτεινής 
ροής L80B50: > 102 000 ώρες
          
• Ονομαστική τιμή αιφνίδιας βλάβης: 11,5 %
• Κωδικός διατήρησης φωτεινής ροής: 9
• Ονομαστική θερμοκρασία περιβάλλοντος (tq) που 
σχετίζεται με την απόδοση φωτιστικού:  
 25°C

   *  Ορισμοί και ανοχές σύμφωνα με το IEC 62722-2-1.     
   ** Η ονομαστική τιμή αιφνίδιας βλάβης εξαρτάται από τον 
τύπο της διαμόρφωσης.

Εγκατάσταση και συντήρηση
Επιλογές τοποθέτησης
• Γωνία πλευρικής τοποθέτησης ø42mm-60mm
• Γωνία τοποθέτησης σε κορυφή ιστού ø42mm-
76mm
• Συζεύκτης πλευρ. γενικ. χρήσης ø35mm-76mm
• Συζεύκτης ιστού γενικ. χρήσης ø35mm-76mm
• Η γωνία στήριξης μπορεί να προσαρμοστεί: -5°, 0°, 
+5°
• Ο συζεύκτης γενικής χρήσης μπορεί να προσαρμο-
στεί: -15°, -10°, -5°, 0°, +5°, +10°, +15° σε βήματα των 
5°
• Βάρος: 7,5 kg

Ηλεκτρικό σύστημα
Τάση και συχνότητα εισόδου: 220-240V, 50-
60Hz
Κλάση I: κανονικά, Κλάση II: κατά παραγγελία
Προστασία από υπερτάσεις: 10 kV
Ονομαστική ισχύς εισόδου: 52W έως 158W

Διαστάσεις (mm)

• Θερμοκρασία φύλαξης έως 85ºC.
• Θερμοκρασία περιβάλλοντος από -40ºC έως
 +50ºC έως 140W
 +40ºC έως 160W 

Οπτικό αποτέλεσμα
Διαθέσιμες φωτομετρικές κατανομές:
• Στενή ασύμμετρη – μεσαία (B, B2, B5)
• Ασύμμετρη – κοντή (C, C5)
• Ασύμμετρη εμπρός – πολύ κοντή (D)
• Ασύμμετρη – μεσαία (E, E2, E5)
• Ασύμμετρη εμπρός – μεσαία (F, F5)
• Στενή ασύμμετρη – κοντή (N)
• Στενή ασύμμετρη με οπισθοφωτισμό – κοντή (P, P5)
• Ασύμμετρη – κοντή (T)
• Διάβασης πεζών (X5, Z5)
• Συμμετρική – (Y5)
• Ασύμμετρη – μεσαία (U)

Ονομαστικός δείκτης χρωματικής απόδοσης: > 70 
Ονομαστικές συσχετισμένες χρωματικές θερμοκρασί-
ες: 3000K, 4000K
Λόγος S/P για: 3000K: 1,33, 4000K: 1,56
ULOR (Λόγος φωτός που εκπέμπεται προς τα επάνω): 0

Ονομαστικές αρχικές συντεταγμένες 
χρωματικότητας
• CIE(x=0,43, y=0,403) 5SDCM
• CIE(x= 0,38, y= 0,38) 5SDCM
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Λεπτομέρειες

SMBt
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352

103

566

  

• Στενή ασύμμετρη – μεσαία



Διακοσμητικός 
φωτισμός &
φωτισμός πεζών



Διακοσμητικός φωτισμός & φωτισμός πεζών

Navona
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Περιγραφή προϊόντος

To Navona είναι μια λύση LED για την αντικατά-
σταση των παραδοσιακών φωτιστικών σε πάρκα, 
πεζόδρομους ή στο κέντρο της πόλης. Η διαχρονική 
σχεδίαση συνδυάζει τις αισθητικές ανάγκες με τη 
βέλτιστη οπτική κατανομή, παρέχοντας πολλά πα-
κέτα lumen με συμμετρική και ασύμμετρη κατανομή 
και εύρος ισχύος από 16W έως 72W ώστε να καλύψει 
ένα ευρύ φάσμα φωτιστικών σεναρίων.   Το 
Navona προσφέρει σημαντική αύξηση τόσο στην 
κατακόρυφη όσο και στην οριζόντια ομοιομορφία. 
Σε συνδυασμό με την υψηλή χρωματική αναπαραγω-
γή που παρέχει η τεχνολογία LED (λευκό φως), αυτή 
η ομοιομορφία διευκολύνει την αναγνώριση προσώ-
πων και την οπτική άνεση. Η προηγμένη οπτική σχε-
δίαση δίνει τη δυνατότητα κατεύθυνσης του φωτός 
ακριβώς εκεί όπου χρειάζεται.

Πεδία εφαρμογής

              
Οικιστικές περιοχές 

    

Αστικά κέντρα
(κλάσεις οδών: από P2 έως P6)

Πάρκα



Χαρακτηριστικά τροφοδοτικής 
μονάδας (driver)
• Ηλεκτρονικός, προγραμματιζόμενος και ρυθμιζό-
μενης φωτεινότητας (DALI και 0-10V**).
 
• Τηλεχειριζόμενος driver με διαθεσιμότητα αστρο-
νομικού ρολογιού.  
• Είσοδοι τηλεχειρισμού: Analog, DALI, DynaDim 
Στην περίπτωση τηλεχειρισμού 0-10V, μη μειώνετε 
κάτω από το 40%.

Κατασκευές και υλικά
Υλικό περιβλήματος: σε τρία τεμάχια (άνω περίβλη-
μα, κάτω περίβλημα και βραχίονας με συζεύκτη), όλα 
κατασκευασμένα από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο με 
φινίρισμα βαφής πολυεστερικής πούδρας και σκλή-
ρυνση σε κλίβανο.

• Φινίρισμα επιφάνειας: επίστρωση πολυεστερικής 
πούδρας
• Χρώμα: RAL9007
• Κάλυμμα οπτικού συστήματος: επίπεδο σκληρυμέ-
νο γυαλί
• Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο παρόν 
προϊόν είναι συμβατά με WEEE και ROHS.

Επιδόσεις
• Εύρος ονομαστικής φωτεινής ροής: από 1 700 έως 
7 600 lm
•  Ονομαστική φωτιστική απόδοση: Έως 118 lm/W
• Ονομαστική διάμεση ωφέλιμη ζωή και συναφής 
ονομαστικός συντελεστής διατήρησης φωτεινής 
ροής L80B50: > 200 000 ώρες
          
• Ονομαστική τιμή αιφνίδιας βλάβης: 13,2 %*
• Φωτομετρικός κωδικός: 727/559 , 730/559, 740/559
• Κωδικός διατήρησης φωτεινής ροής: 9
• Ονομαστική θερμοκρασία περιβάλλοντος (tq) που 
σχετίζεται με την απόδοση φωτιστικού:
 25°C

   *  Ορισμοί και ανοχές σύμφωνα με το IEC 62722-2-1.     
   ** Η ονομαστική τιμή αιφνίδιας βλάβης εξαρτάται από τον 
τύπο της διαμόρφωσης.

Εγκατάσταση και συντήρηση
Επιλογές τοποθέτησης
• Με 1 ή 2 βραχίονες μέσω τυπικής τοποθέτησης στα 
42-48, 60, 76 mm σε κορυφή ιστού. Πλευρική τοπο-
θέτηση διαμέσου ιστού διαμέτρου 60 mm.
 

Λεπτομέρειες

Navona
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Ηλεκτρικό σύστημα
Τάση και συχνότητα εισόδου: 220-240V, 50-60Hz
Κλάση προστασίας σύμφωνα με IEC: Κλάση I
Προστασία από υπερτάσεις: 10 kV
Ονομαστική ισχύς εισόδου: 20W έως 70W

Διαστάσεις (mm)

• Βάρος: 11,2 kg
• Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης: 4-6 m
• Λειτουργική θερμοκρασία περιβάλλοντος: -30 °C έως 
+50 °C
• Θερμοκρασία φύλαξης: έως 85ºC.

Οπτικό αποτέλεσμα
Διαθέσιμες φωτομετρικές κατανομές:
• Ασύμμετρη εμπρός - διαφανής (AFC)
• Ασύμμετρη ευρεία - διαφανής (AWC)
• Ασύμμετρη στενή - διαφανής (ANC)
• Ασύμμετρη ευρεία - λευκός (AWD)
• Συμμετρική ευρεία - διαφανής (SWC)
• Συμμετρική ευρεία - λευκός (SWD)
• Συμμετρική εμπρός - διαφανής (SFC)

Ονομαστικός δείκτης χρωματικής απόδοσης > 70
Ονομαστικές συσχετισμένες χρωματικές θερμοκρασί-
ες: 2700K, 3000K, 4000K
ULOR (Λόγος φωτός που εκπέμπεται προς τα επάνω): 0
Λόγος S/P για: 2700K: 1,09, 3000K: 1,24, 4000K: 1,47

Ονομαστικές αρχικές συντεταγμένες 
χρωματικότητας
• CIE(x=0,43, y=0,403) 5SDCM 
• CIE(x= 0,38, y= 0,38) 5SDCM
• CIE(x=0,4578, y=0,4101) 5SDCM

Συμμετρική ευρεία, εμπρός
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Διακοσμητικός φωτισμός & φωτισμός πεζών

Nobila

 38  Εξωτερικοί χώροι

Περιγραφή προϊόντος

Παρουσιάζουμε το πιο πρόσφατο διακοσμητικό 
φωτιστικό LED της Tungsram, το Nobila, το οποίο 
παρέχει τα πλεονεκτήματα των καλαίσθητων φωτι-
στικών εξωτερικών χώρων με εξαίρετες επιδόσεις. 
Σχεδιασμένο για να αντικαταστήσει τα φωτιστικά 
HID 35-100 W και CFL 24-36 W, το Nobila είναι μια 
σπουδαία λύση LED για δρόμους όπου είναι απαραί-
τητο να διατηρείται ένα παλαιικό στιλ. 

Πεδία εφαρμογής

Πεζόδρομοι

Οδοφωτισμός & φωτισμός 
οικιστικών περιοχών

Πάρκινγκ



Χαρακτηριστικά τροφοδοτικής 
μονάδας (driver)
• Ηλεκτρονικός driver ρυθμιζόμενης φωτεινότητας: 
Dali, CLO και DynaDim από 20 έως 90W
• Ελάχιστο επίπεδο ρύθμισης φωτεινότητας 5,5 W

Κατασκευές και υλικά
• Υλικό περιβλήματος: Σώμα από χυτοπρεσαριστό 
αλουμίνιο, βίδες ανθεκτικές στη διάβρωση 
 
• Χρώμα: RAL9005 ή οποιοδήποτε χρώμα RAL
• Οπτικό υλικό: πολυανθρακικό με επίστρωση
• Κάλυμμα οπτικού συστήματος: πολυανθρακικό 
με προστασία UV
• Υλικό δίσκου εξοπλισμού: γαλβανισμένος χάλυ-
βας

Επιδόσεις
• Εύρος ονομαστικής φωτεινής ροής: από 
2 600 έως 9 700 lm στους 4000K
• Ονομαστική φωτιστική απόδοση: Έως 135 lm/W 
στους 4000K
• Φωτομετρικός κωδικός: 730/559, 740/559
• Ονομαστική διάμεση ωφέλιμη ζωή και συναφής 
ονομαστικός συντελεστής διατήρησης φωτεινής 
ροής L80B50: > 100 000 ώρες

• Ονομαστική τιμή αιφνίδιας βλάβης: < 10% 
(100 000 ώρες)
• Κωδικός διατήρησης φωτεινής ροής: 9
• Ονομαστική θερμοκρασία περιβάλλοντος (tq) 
που σχετίζεται με την απόδοση φωτιστικού:
 25°C
   *  Ορισμοί και ανοχές σύμφωνα με το IEC 62722-2-1.     
   ** Η ονομαστική τιμή αιφνίδιας βλάβης εξαρτάται από τον 
τύπο της διαμόρφωσης.

Εγκατάσταση και συντήρηση
Επιλογές τοποθέτησης
• Συζεύκτης κορυφής ιστού ø48mm-76mm
• Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης: 4-15m
• Βάρος: 6 kg
• Απαιτούνται μόνο δύο εργαλεία χειρός για την 
εγκατάσταση του φωτιστικού

• Θερμοκρασία φύλαξης έως 85ºC.
• Θερμοκρασία περιβάλλοντος από -40ºC έως
+50ºC

Λεπτομέρειες

Nobila

 40  Εξωτερικοί χώροι    Διακοσμητικός και πεζών

Ηλεκτρικό σύστημα
Τάση και συχνότητα εισόδου: 220-240V, 50-60Hz
Κλάση I, Κλάση ΙΙ
Προστασία από υπερτάσεις: 10kV
Ονομαστική ισχύς εισόδου: από 21W έως 86W

Διαστάσεις (mm)

Οπτικό αποτέλεσμα

Διάταξη φακών (4 φακοί σε κάθε σενάριο):
• Α: ασύμμετρη
• S: συμμετρική
• C: κυκλική

Διαθέσιμες φωτομετρικές κατανομές:
• C: βελτιστοποιημένη για αυτοκινητόδρομους κλά-
σης ME υψηλής κυκλοφορίας
• E: βελτιστοποιημένη για δρόμους μικρού πλάτους 
κλάσης S
• F: βελτιστοποιημένη για δρόμους μεγάλου πλάτους 
κλάσης S
• AC - ασύμμετρη C
• AE - ασύμμετρη E
• AF - ασύμμετρη F
• SC - συμμετρική C
• SE - συμμετρική E
• SF - συμμετρική F
• CC - κυκλική C
• CE - κυκλική E
• CF - κυκλική F

Ονομαστικός δείκτης χρωματικής απόδοσης: > 70
Ονομαστικές συσχετισμένες χρωματικές θερμοκρασί-
ες: 3000K, 4000K
Λόγος S/P για: 3000K - 1,33, 4000K - 1,56
ULOR (Λόγος φωτός που εκπέμπεται προς τα επάνω): 0

Ονομαστικές αρχικές συντεταγμένες 
χρωματικότητας
3000K - CIE(x=0,43, y=0,403) 5SDCM
4000K - CIE(x= 0,38, y= 0,38) 5SDCM

Συμμετρική ευρεία, εμπρός
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Φωτισμός 
στεγάστρων &
 ανοιχτών χώρων



Φωτισμός ανοιχτών χώρων

ALIx

 44  Εξωτερικοί χώροι

Περιγραφή προϊόντος

Το ALIx είναι φωτιστικό LED εξωτερικών χώρων και 
προσφέρει εξαιρετικά χαρακτηριστικά, στιλ και ελκυ-
στική εμφάνιση. 
 Αυτό το πιο πρόσφατο σχέδιο προσφέρει εξαιρετική 
απόδοση ακόμα και στις υψηλότερες εξόδους lumen 
για να καλύψει ένα ευρύ φάσμα των αναγκών φωτι-
σμού ανοιχτού χώρου. Χρησιμοποιώντας ανακλα-
στική οπτική τεχνολογία, η Tungsram προσφέρει 
ανώτερη οριζόντια και κάθετη φωτεινότητα με υψη-
λή ομοιομορφία, ενώ ελαχιστοποιεί τη θάμβωση. Το 
συγκεκριμένο σύστημα προσφέρει ασυνήθιστα χα-
μηλή αντιληπτή θάμβωση όταν το βλέπεις από κάτω. 
Το ALIx παρέχει μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, σε 
συνδυασμό με μακρά ονομαστική διάρκεια ζωής που 
σχεδόν εξαλείφει τις συνεχείς δαπάνες συντήρησης, 
επιτρέποντας σημαντική εξοικονόμηση λειτουργικού 
κόστους κατά τη διάρκεια ζωής του φωτιστικού.

Πεδία εφαρμογής

Πάρκινγκ

Εμπορικά κέντρα

Διαβάσεις πεζών

Βιομηχανικοί χώροι
& εφοδιαστική



Χαρακτηριστικά τροφοδοτικής 
μονάδας (driver)
• Ηλεκτρονικός driver DALI με αυτόνομη ρύθμιση 
φωτεινότητας: 32-140W
• Ελάχιστο επίπεδο ρύθμισης φωτεινότητας 15W
• DynaDimmer
• Έξοδος σταθερού φωτός

Κατασκευές και υλικά
• Υλικό περιβλήματος: Σώμα από χυτοπρεσαριστό 
αλουμίνιο, βίδες και γωνίες στήριξης ανθεκτικές στη 
διάβρωση

• Υλικό οπτικού συστήματος: πλαστικό επιστρωμένο 
με εξαιρετικά ανακλαστικό αλουμίνιο

• Κάλυμμα οπτικού συστήματος: σκληρυμένο γυαλί
• Χρώμα: RAL9007
• Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο παρόν 
προϊόν είναι συμβατά με WEEE και ROHS.

Επιδόσεις
•  Εύρος ονομαστικής φωτεινής ροής: από 3 600 έως 
17 600 lm στους 5000K                          
• Ονομαστική φωτιστική απόδοση: Έως 140lm/W 
στους 5000K.
•  Φωτομετρικός κωδικός: 730/559, 740/559, 750/559
• Ονομαστική διάμεση ωφέλιμη ζωή και συναφής 
ονομαστικός συντελεστής διατήρησης φωτεινής 
ροής L80B50: > 131 000 ώρες
          
• Ονομαστική τιμή αιφνίδιας βλάβης: 2,5 %
• Κωδικός διατήρησης φωτεινής ροής: 9
• Ονομαστική θερμοκρασία περιβάλλοντος (tq) που 
σχετίζεται με την απόδοση φωτιστικού: 25°C

   *  Ορισμοί και ανοχές σύμφωνα με το IEC 62722-2-1.     
   ** Η ονομαστική τιμή αιφνίδιας βλάβης εξαρτάται από τον 
τύπο της διαμόρφωσης.

Εγκατάσταση και συντήρηση
Επιλογές τοποθέτησης
• Συζεύκτης ø60mm για πλευρική τοποθέτηση ή το-
ποθέτηση σε κορυφή ιστού
• Ρυθμιζόμενη γωνία στήριξης (μεταξύ -85° και +85° 
από την οριζόντιο)
• Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης: 8-15m
• Συντήρηση driver που δεν χρειάζεται εργαλεία

Ηλεκτρικό σύστημα
Τάση και συχνότητα εισόδου: 220-240V, 50-60Hz
Κλάση I, Κλάση ΙΙ
Προστασία από υπερτάσεις: 10 kV
Ονομαστική ισχύς εισόδου: 31W έως 142W

Διαστάσεις (mm)

• Θερμοκρασία φύλαξης έως 85ºC.
• Λειτουργική θερμοκρασία από -40ºC έως +50ºC

Οπτικό αποτέλεσμα
Διαθέσιμες φωτομετρικές κατανομές:
• Ασύμμετρη εμπρός (AF)
• Ασύμμετρη ευρεία (AW)
• Ασύμμετρη στενή (AN)
• Ασύμμετρη εξαιρετικά ευρεία διάχυτης δέσμης (AEF)
• Ασύμμετρη προς τα εμπρός στενή* (AFN)
• Συμμετρική ευρεία διάχυτης δέσμης (SWF)
• Συμμετρική στενή εστιασμένης δέσμης (SNS)
*Το οπτικό αποτέλεσμα AFN διατίθεται μόνο στην ισχύ των 100W 
& 140W

Ονομαστικός δείκτης χρωματικής απόδοσης: > 70 
στους 4000K
Ονομαστικές συσχετισμένες χρωματικές θερμοκρασί-
ες: 3000K, 4000K,5000K
Λόγος S/P για: 3000K: 1,24, 4000K: 1,47, 5000K: 1,71
ULOR (Λόγος φωτός που εκπέμπεται προς τα επάνω): 
0

Ονομαστικές αρχικές συντεταγμένες 
χρωματικότητας
• CIE(x=0,43, y=0,403) 5SDCM 
• CIE(x= 0,38, y= 0,38) 5SDCM 
• CIE(x= 0,34, y= 0,35) 5SDCM

 46  Εξωτερικοί χώροι

Λεπτομέρειες

ALIx
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Φωτισμός στεγάστρων

AMIx

 48  Εξωτερικοί χώροι

Περιγραφή προϊόντος

Το AMIx είναι το πιο πρόσφατο φωτιστικό LED της 
Tungsram για στέγαστρα και παρέχει μια ευέλικτη, 
γρήγορη λύση εγκατάστασης για πρατήρια βενζίνης, 
υψηλές οροφές, χώρους στάθμευσης, βιομηχανικούς 
χώρους και άλλες φωτιστικές εφαρμογές. 
 Το AMIx είναι ιδανικό τόσο για την αντικατάσταση 
παραδοσιακών φωτιστικών όπως τα φωτιστικά HID 
όσο και για νέες εγκαταστάσεις.

Πεδία εφαρμογής

Χώροι στάθμευσης

Βιομηχανικοί χώροι
Ψηλές οροφές

Φωτισμός προβολέων

Πρατήρια βενζίνης



Χαρακτηριστικά τροφοδοτικής 
μονάδας (driver)
• Ηλεκτρονικός driver ρυθμιζόμενης φωτεινότητας
• 150 W με χειριστήριο DALI

Κατασκευές και υλικά
• Υλικό περιβλήματος: Σώμα από χυτοπρεσαριστό 
αλουμίνιο και μεταλλικό έλασμα αλουμινίου, βίδες 
και γωνίες στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα

• Φινίρισμα επιφάνειας: επίστρωση πολυεστερικής 
πούδρας
• Χρώμα: RAL9003
• Κάλυμμα οπτικού συστήματος: σκληρυμένο γυαλί 
με χαμηλή περιεκτικότητα σιδήρου
• Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο παρόν 
προϊόν είναι συμβατά με WEEE και ROHS.

Επιδόσεις
• Εύρος ονομαστικής φωτεινής ροής: 4  500 έως 
18 800 lm
• Ονομαστική φωτιστική απόδοση: Έως 134lm/W
• Ονομαστική διάμεση ωφέλιμη ζωή και συναφής 
ονομαστικός συντελεστής διατήρησης φωτεινής 
ροής L80B50: > 189 000 ώρες
          
• Ονομαστική τιμή αιφνίδιας βλάβης: 12,8 %*
• Φωτομετρικός κωδικός: 730/559, 740/559
• Κωδικός διατήρησης φωτεινής ροής: 9
• Ονομαστική θερμοκρασία περιβάλλοντος (tq) που 
σχετίζεται με την απόδοση φωτιστικού:
 25°C

   *  Ορισμοί και ανοχές σύμφωνα με το IEC 62722-2-1.     
   ** Η ονομαστική τιμή αιφνίδιας βλάβης εξαρτάται από τον 
τύπο της διαμόρφωσης.

Εγκατάσταση και συντήρηση
Επιλογές τοποθέτησης
• Με στεφάνη συγκράτησης, χωνευτό ή σε προβολέα
• Βάρος: 9kg
• Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης: 4-6 m
• Λειτουργική θερμοκρασία περιβάλλοντος: -40 °C 
έως +50 °C
• Θερμοκρασία φύλαξης: έως 85ºC.

Ηλεκτρικό σύστημα
Τάση και συχνότητα εισόδου: 220-240V, 50-60Hz
Κλάση προστασίας σύμφωνα με IEC: Κλάση I
Προστασία από υπερτάσεις: 10 kV
Ονομαστική ισχύς εισόδου: 55W έως 150W 

Διαστάσεις (mm)

Οπτικό αποτέλεσμα
Διαθέσιμες φωτομετρικές κατανομές:
• S25-συμμετρική 25°
• S35-συμμετρική 35°
• S55-συμμετρική 55°
• A25-ασύμμετρη 25°
• A35-ασύμμετρη 35°
• A55-ασύμμετρη 55°

Ονομαστικός δείκτης χρωματικής απόδοσης > 70
Ονομαστικές συσχετισμένες χρωματικές θερμοκρασί-
ες: 3000K, 4000K
Λόγος S/P για 3000K: 1,33; 4000K: 1,56
ULOR (Λόγος φωτός που εκπέμπεται προς τα επάνω): 0

Ονομαστικές αρχικές συντεταγμένες 
χρωματικότητας
CIE(x= 0,43, y= 0,403) 5SDCM   
CIE(x= 0,38, y= 0,38) 5SDCM   
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Λεπτομέρειες

AMIx
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Φωτισμός ανοιχτών χώρων

AHIx

 52  Εξωτερικοί χώροι

Περιγραφή προϊόντος

Το φωτιστικό AHIx προσφέρει μια βέλτιστη λύση φω-
τισμού LED για εφαρμογές υψηλών lumen. Η δοκιμα-
σμένη τεχνολογία ανακλαστικής οπτικής συνδυάζεται 
με την αποτελεσματική θερμική διαχείριση ώστε η 
άριστη απόδοση του φωτός να μπορεί να διατηρηθεί 
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του φωτιστικού, ακόμη και 
υπό ακραίες θερμικές συνθήκες. 
 
 Ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών κατανομών φωτός 
καθιστά αυτό το φωτιστικό ευέλικτο για πολλές και 
διάφορες εφαρμογές. 
 Το AHIx είναι μια τέλεια επιλογή για εφαρμογές φωτι-
σμού LED υψηλής ισχύος, όπου η οπτική ευελιξία και 
η αξιοπιστία είναι πρωταρχικής σημασίας.

Πεδία εφαρμογής

Πάρκινγκ

Βιομηχανικοί χώροι &
συντήρηση

Εφοδιαστική:
αεροδρόμια, λιμένες, σιδηρόδρομοι

Αθλητισμός



Χαρακτηριστικά τροφοδοτικής 
μονάδας (driver)
• Ηλεκτρονικός driver DALI με ρύθμιση φωτεινότητας
• Ελάχιστο επίπεδο ρύθμισης φωτεινότητας: 30%

Κατασκευές και υλικά
• Υλικό περιβλήματος: Σώμα από χυτοπρεσαριστό 
αλουμίνιο και μεταλλικό έλασμα αλουμινίου, βίδες 
και γωνίες στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα

• Φινίρισμα επιφάνειας: επίστρωση πολυεστερικής 
πούδρας
• Χρώμα: RAL9007
• Κάλυμμα οπτικού συστήματος: σκληρυμένο γυαλί 
με χαμηλή περιεκτικότητα σιδήρου
• Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο παρόν 
προϊόν είναι συμβατά με WEEE και ROHS.

Επιδόσεις
• Εύρος ονομαστικής φωτεινής ροής: 21  000 έως 
37 600 lm στα  5000K
• Ονομαστική φωτιστική απόδοση: Έως 133lm/W
• Ονομαστική διάμεση ωφέλιμη ζωή και συναφής 
ονομαστικός συντελεστής διατήρησης φωτεινής 
ροής L80B50: > 110 000 ώρες
          
• Ονομαστική τιμή αιφνίδιας βλάβης: 3,12 %*
• Φωτομετρικός κωδικός: 740/559, 750/559
• Κωδικός διατήρησης φωτεινής ροής: 9
• Ονομαστική θερμοκρασία περιβάλλοντος (tq) που 
σχετίζεται με την απόδοση φωτιστικού:  25°C

   *  Ορισμοί και ανοχές σύμφωνα με το IEC 62722-2-1.     
   ** Η ονομαστική τιμή αιφνίδιας βλάβης εξαρτάται από τον 
τύπο της διαμόρφωσης.

Εγκατάσταση και συντήρηση
Επιλογές τοποθέτησης
• Ρυθμιζόμενο εξάρτημα στήριξης
• Βάρος: 15kg
• Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης: 10-40 m
• Λειτουργική θερμοκρασία περιβάλλοντος: -40 °C 
έως +50 °C
• Θερμοκρασία φύλαξης: έως 85ºC.

Ηλεκτρικό σύστημα
Τάση και συχνότητα εισόδου: 220-240V, 50-60Hz
Κλάση προστασίας σύμφωνα με IEC: Κλάση I
Προστασία από υπερτάσεις: 10 kV
Ονομαστική ισχύς εισόδου: 200W έως 300W

Διαστάσεις (mm)

Φωτιστικό AHIx Remote Driver
(Επιλογές παρελκομένων RST και RSP)

Οπτικό αποτέλεσμα
Διαθέσιμες φωτομετρικές κατανομές:
• Ασύμμετρη εμπρός (AF)
• Ασύμμετρη ευρεία (AW)
• Ασύμμετρη στενή (AN)
• Ασύμμετρη εξαιρετικά ευρεία διάχυτης δέσμης (AEF)
• Ασύμμετρη προς τα εμπρός στενή (AFN)
• Συμμετρική ευρεία διάχυτης δέσμης (SWF)
• Συμμετρική στενή εστιασμένης δέσμης (SNS)
• Συμμετρική εμπρός (SF)
• Συμμετρική ευρεία (SW)

Ονομαστικός δείκτης χρωματικής απόδοσης > 70
Ονομαστικές συσχετισμένες χρωματικές θερμοκρασί-
ες: 3000K, 4000K, 5000K
ULOR (Λόγος φωτός που εκπέμπεται προς τα επάνω): 0

Ονομαστικές αρχικές συντεταγμένες 
χρωματικότητας
• CIE(x= 0,38, y= 0,38) 5SDCM 
• CIE(x= 0,34, y= 0,35) 5SDCM 
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Λεπτομέρειες

AHIx
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Φωτισμός 
σηράγγων



Φωτισμός σηράγγων

TLBt & TMBt
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Περιγραφή προϊόντος

Τα TLBt & TMBt είναι ειδικά σχεδιασμένα για φωτι-
σμό σηράγγων και διατίθενται σε ευρύ φάσμα για 
σήραγγες χαμηλών και υψηλών ταχυτήτων, υπόγειες 
διαβάσεις και άλλες εφαρμογές.
Η συντήρηση σε μια σήραγγα μπορεί να προκαλέσει 
πονοκεφάλους τόσο στους χειριστές όσο και στους 
χρήστες. Συνεπώς, οι μηχανικοί δίνουν μεγάλη έμ-
φαση στην ανάπτυξη ενός εξαιρετικά ανθεκτικού και 
αξιόπιστου προϊόντος με μεγάλη διάρκεια ζωής. 
 Τα προϊόντα παρέχουν εύκολη και γρήγορη εγκα-
τάσταση και συντήρηση για εξοικονόμηση χρόνου 
και κόστους. Η ασφάλεια είναι άλλη μια σημαντική 
πτυχή στην οποία ο φωτισμός διαδραματίζει καίριο 
ρόλο. Η λύση φωτισμού σηράγγων της Tungsram 
μπορεί να βελτιώσει την ορατότητα των οδηγών με 
καλύτερη ποιότητα φωτός, έτσι ώστε να μπορούν να 
αντιδράσουν ταχύτερα σε καταστάσεις έκτακτης ανά-
γκης και άλλες δύσκολες καταστάσεις στις σήραγγες.

Πεδία εφαρμογής
• Βιομηχανικοί χώροι
• Φωτισμός προβολέων
• Υπόγειες διαβάσεις



Χαρακτηριστικά τροφοδοτικής 
μονάδας (driver)
• Ηλεκτρονικός driver DALI με ρύθμιση φωτεινότητας
• Ελάχιστο επίπεδο ρύθμισης φωτεινότητας: 30%

Κατασκευές και υλικά
• Υλικό περιβλήματος: Χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο
• Υλικό οπτικού συστήματος: αλουμινιοποιημένο 
πλαστικό
• Κάλυμμα οπτικού συστήματος: σκληρυμένο γυαλί
• Χρώμα: RAL9005
• Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο παρόν 
προϊόν είναι συμβατά με WEEE και ROHS.

Επιδόσεις
• Ονομαστική φωτεινή ροή: από 4 250 έως 9 800 lm 
(TLBt)
• Ονομαστική φωτεινή ροή: από 14 500 έως 22 840 lm    
(TMBt)
• Ονομαστική φωτιστική απόδοση: έως 120 lm/W 
• Ονομαστική διάμεση ωφέλιμη ζωή και συναφής 
ονομαστικός συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής 
L80B50: > 181 000 ώρες           
• Ονομαστική τιμή αιφνίδιας βλάβης: 3,12 %*
• Κωδικός διατήρησης φωτεινής ροής: 9
• Ονομαστική θερμοκρασία περιβάλλοντος (tq) που 
σχετίζεται με την απόδοση φωτιστικού: 25°C

   *  Ορισμοί και ανοχές σύμφωνα με το IEC 62722-2-1.     
   ** Η ονομαστική τιμή αιφνίδιας βλάβης εξαρτάται από τον τύπο 
της διαμόρφωσης.

Εγκατάσταση και συντήρηση
Επιλογές τοποθέτησης
• Διατίθενται δύο τύποι γωνιών στήριξης: με βραχύ 
βραχίονα για τοποθέτηση στην οροφή και με μακρύ 
βραχίονα για επιτοίχια τοποθέτηση. 
 Πρόσθετες λύσεις τοποθέτησης διατίθενται κατόπιν 
παραγγελίας.

• Βάρος: 9 kg
• Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης: 4-8 m
  Το LED light engine και ο driver μπορούν να αντι-
κατασταθούν χωρίς τη χρήση εργαλείων, κάτι που 
προσφέρει μια γρήγορη και εύκολη λύση συντήρησης
• Συνιστώμενος συντελεστής συντήρησης για σχεδία-
ση φωτισμού: 0,8
• Θερμοκρασία περιβάλλοντος από -40ºC έως +50ºC
• Θερμοκρασία φύλαξης έως 85ºC

Ηλεκτρικό σύστημα
Τάση και συχνότητα εισόδου: 220-240V, 50-60Hz
Κλάση I: κανονικά, Κλάση II: κατά παραγγελία
Προστασία από υπερτάσεις: 10 kV
• Ονομαστική ισχύς εισόδου: από 32W έως 89W 
(TLBt)
• Ονομαστική ισχύς εισόδου: από 130W έως 151W 
(TMBt)

Διαστάσεις (mm)

Οπτικό αποτέλεσμα
Διαθέσιμες φωτομετρικές κατανομές:
• Εξαιρετικά στενή ασύμμετρη – μεσαία (A)
• Στενή ασύμμετρη – μεσαία (B, AQ)
• Ασύμμετρη – κοντή (C)
• Ασύμμετρη εμπρός – πολύ κοντή (D)
• Ασύμμετρη – μεσαία (E)
• Εξαιρετικά στενή συμμετρική – μεσαία (SA)
• Στενή συμμετρική – μεσαία (SB)
• Συμμετρική – κοντή (SC)
• Συμμετρική εμπρός – πολύ κοντή (SD)
• Συμμετρική – μεσαία (SE, Y)
• Ονομαστικός δείκτης χρωματικής απόδοσης: > 70 

Ονομαστικές συσχετισμένες χρωματικές θερμοκρασί-
ες: 4000K
Λόγος S/P για 4000K: 1,56
ULOR (Λόγος φωτός που εκπέμπεται προς τα επάνω): 0

Ονομαστικές αρχικές συντεταγμένες 
χρωματικότητας
• CIE(x= 0,38, y= 0,38) 5SDCM

Λεπτομέρειες

TLBt & TMBt
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Η εσωτερική ζώνη
Στην εσωτερική ζώνη, τα απαιτούμενα επίπεδα φω-
τισμού σχετίζονται με τη δομή και το μέγεθος της 
σήραγγας, την ταχύτητα της κυκλοφορίας και την 
πυκνότητα της κυκλοφορίας.

Η ζώνη εξόδου
Στη ζώνη εξόδου ο φωτισμός της σήραγγας πρέπει 
να προετοιμάσει το μάτι των οδηγών για τις εξωτε-
ρικές συνθήκες. Αν και η οπτική προσαρμογή από 
χαμηλό σε υψηλό επίπεδο συμβαίνει ακαριαία, 
υπάρχουν και άλλοι λόγοι για την εγκατάσταση αυ-
ξημένου φωτισμού στη ζώνη εξόδου:

• για να κάνει τα αυτοκίνητα που ακολουθούν καλύ-
τερα ορατά στον καθρέφτη του οδηγού που βγαίνει 
από τη σήραγγα

• για να προετοιμάζει τον οδηγό σε περίπτωση κιν-
δύνου κατά την έξοδο από τη σήραγγα.

Φωτισμός ασφαλείας
Ο φωτισμός ασφαλείας αποτελεί συνήθως μέρος 
του συστήματος φωτισμού και εγγυάται ότι θα 
υπάρχει ελάχιστο φως όταν διακόπτεται η παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος.

Φωτισμός σηράγγων
Ο καλός φωτισμός σηράγγων εξασφαλίζει καλές συν-
θήκες ορατότητας για τους χρήστες του δρόμου, οι 
οποίες απαιτούν επίπεδα φωτισμού στα οποία προ-
σαρμόζονται καλύτερα τα μάτια των χρηστών. Κα-
θώς αυτό το επίπεδο προσαρμογής αλλάζει σταδιακά 
κατά τη διέλευση της σήραγγας, ως προς τον φωτισμό 
η σήραγγα μπορεί να διαιρεθεί κατά μήκος σε πέντε 
ζώνες: ζώνη προσέγγισης και κατωφλίου, μεταβατική 
και εσωτερική ζώνη και ζώνη εξόδου.

Η απόφαση για το κατά πόσο μια σήραγγα ή μια υπό-
γεια διάβαση πρέπει να φωτίζεται κατά τη διάρκεια 
της ημέρας εξαρτάται από
• το μήκος της σήραγγας
• την ορατότητα της εξόδου
• την ποσότητα του φυσικού φωτός στη σήραγγα
• την πυκνότητα της κυκλοφορίας.

Η ζώνη προσέγγισης
Η ζώνη προσέγγισης δεν είναι μέρος της ίδιας της 
σήραγγας, αλλά ο δρόμος προσέγγισης αμέσως πριν 
από την είσοδο της σήραγγας. 
Η όραση των οδηγών θα πρέπει να προσαρμοστεί 
στις συνθήκες της σήραγγας. Είναι πολύ σημαντικό 
να μπορούν οι οδηγοί να δουν τυχόν εμπόδια ή άλ-
λους κινδύνους ακόμα και από αυτή τη ζώνη προσέγ-
γισης, έτσι ώστε να μπορούν να αντιδράσουν εγκαί-
ρως.

Η ζώνη κατωφλίου
Το απαιτούμενο επίπεδο φωτεινότητας στο πρώτο 
τμήμα της ζώνης κατωφλίου της σήραγγας, το μήκος 
της οποίας ισούται με την ασφαλή απόσταση ακι-
νητοποίησης, θα μειώνει αναλογικά την ποσότητα 
του φωτός και της ενέργειας που απαιτείται. Στο 
δεύτερο μισό της ζώνης κατωφλίου, το επίπεδο φω-
τεινότητας μειώνεται τάχιστα στο 40% του αρχικού 
επιπέδου. 

Η μεταβατική ζώνη
Στη μεταβατική ζώνη το επίπεδο φωτισμού μειώνε-
ται σταδιακά ακόμα περισσότερο. Η ταχύτητα της 
μείωσης σχετίζεται με την ταχύτητα προσαρμογής 
των ματιών, αλλά τα βήματα της μείωσης δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν μια αναλογία 3:1.
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Επισκόπηση φωτισμού 
σήραγγας

Τι πρέπει να 
γνωρίζετε για 
τον φωτισμό 
σήραγγας
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Ο φωτισμός σήραγγας θα πρέπει 
να παρέχει στον οδηγό την 
ίδια ασφάλεια και άνεση με την 
οδήγηση σε ανοιχτό δρόμο. Η 
μετάβαση του φωτισμού θα 
πρέπει να είναι ομαλή, από την 
προσέγγιση και τη διέλευση 
έως την έξοδο από τη σήραγγα, 
προκειμένου να μπορούν οι 
οδηγοί να βλέπουν όλα τα 
εμπόδια στο περιβάλλον και 
τη συμπεριφορά των άλλων 
χρηστών του οδικού δικτύου.

Συνιστώμενοι λόγοι φωτεινότητας ζώνης κατωφλί-
ου/προσέγγισης

Απόσταση
ακινητοποίησης 

(m)

Συμμετρικό σύστημα 
φωτισμού Lth/L20

Σύστημα φωτισμού αντί-
θετης δέσμης Lth/L20

60 0,05 0,04
100 0,06 0,05
160 0,10 0,07

Συνιστώμενες φωτεινότητες εσωτερικής ζώνης (cd/
m2)

Απόσταση
ακινητοποίησης 

(m)

Πυκνότητα κυκλοφορίας

<100 οχήμ./h 100 - 1000 
οχήμ./h >1000 οχήμ./h

60 0,05 0,04
100 0,06 0,05
160 0,10 0,07

treshold zone

Access zone
Transition  

zone

Interior zone

Exit
zone

Entrance
L20

Lth

Ltr
Lint

Lexit

Exit

Lsky

Lsurrounding

Lroad

20º cone

L20 sky road surrounding (See CIE 88)

Save stopping 
distance

Ltrans = Lth (1.9 + t) -1.4

threshold zone Transition zones

Time

%L20



Ορατότητα σε κάθε LED, με τη 
δημιουργία πιξελοποιημένης ει-

κόνας και αυξημένη θάμβωση στο 
οπτικό πεδίο του οδηγού

Διαθλαστι-
κό

Ανακλαστι-
κό

Ελαχιστοποίηση της ορατότητας 
στη φωτεινή πηγή LED, λόγω δημι-
ουργίας μη πιξελοποιημένης εικό-
νας στο οπτικό πεδίο του οδηγού
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Ανακλαστικό έναντι 
διαθλαστικού

Μεγάλος 
συντελεστής 
χρηστικότητας
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Η αντιληπτή άμεση θάμβωση 
ενός διαθλαστικού οπτικού συ-
στήματος είναι μεγαλύτερη από 
εκείνη ενός ανακλαστικού.

Πρωτεύων στόχος

Απώλεια φωτός

APPLICATION
EFFICIENCY

MANUFACTURING

MAINTENANCE

LONGEVITY

THERMAL
BEHAVIOR

LUMINAIRE
SIZE

COLOR
DISPERSION

UNIFORMITY

Reflective
Refractive

Πλεονεκτήματα του ανακλαστικού
Αποδοτικότητα της εφαρμογής
Χρωματική διασπορά
Μακροζωία

Πλεονεκτήματα του διαθλαστικού
Θερμική συμπεριφορά
Μέγεθος φωτιστικού

Ισοδυναμία
Ομοιομορφία
Συντήρηση
Κατασκευή



Λογισμικό για τον 
σχεδιαστή φωτισμού

DIALux
Βοηθητικό λογισμικό

Ο απλός και επαγγελματικός 
σχεδιασμός φωτισμού γίνεται 
δυνατός με τη χρήση του βοηθητικού 
προγράμματος DIALux. 
Εξοικονομήστε χρόνο μέσω μιας 
νέας εμπειρίας χρήστη. Το βοηθητικό 
λογισμικό (plugin) συνοδεύεται από 
πλήθος πρόσθετες λύσεις όπως 
παραμετροποιήσιμες συλλογές, υλικό 
για ιδέες και έναν πλήρως ενημερωμένο 
κατάλογο προϊόντων.
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Βασικά χαρακτηριστικά

• Γρήγορο και αποδοτικό
• Ενημερωμένες πληροφορίες προϊόντων
• Αποκλειστικές συλλογές
• Υλικό για ιδέες
• Νέα διεπαφή χρήστη
•  Ειδήσεις του κλάδου

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του DIALux;

• Απλός, αποτελεσματικός και επαγγελματικός σχεδιασμός 
φωτισμού
• Πρόσφατο, υπερσύγχρονο λογισμικό, πάντοτε διαθέσιμο δωρεάν
• Ταιριάζει τέλεια στην υφιστάμενη ροή εργασιών των σχεδιαστών
• Η ενεργειακή αξιολόγηση είναι απλή και γρήγορη
• Έγχρωμα σενάρια φωτισμού με LED ή άλλα φωτιστικά

Με αυτό το βοηθητικό λογισμικό θα έχετε την ευκαιρία να βρείτε τα προϊόντα που χρειάζεστε 
γρήγορα και να δημιουργήσετε έναν ψηφιακό σχεδιασμό των ιδεών σας με το DIALux.  Είναι 
απλό και αποδοτικό – όπως και οι επαγγελματικές λύσεις φωτισμού.

Μπορείτε να βρείτε όλα τα φωτιστικά μας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων μαζί με τα 
αντίστοιχα αρχεία τεχνικών δεδομένων στο ηλεκτρονικό κατάλογό μας, στον ιστότοπό μας 
– www.tungsram.com .



Οδηγός 
παραγγελιών

Παράδειγμα: INL1-25000AAA740-SNOD-C1NP60

* όλοι οι συμμετρικοί οπτικοί συνδυασμοί είναι έγκυροι, π.χ. ABA, αλλά όχι ο ABC
* Το x είναι ακέραιος αριθμός 0-9
* Το N στη λίστα επιλογών διατίθεται μόνο με SP ή FS από τα παρελκόμενα

[1]   Τυπική επιλογή. Η συγκεκριμένη εκδοχή συνοδεύεται από το χαρακτηριστικό του ανοίγματος χωρίς εργαλεία και τον δίσκο εξοπλισμού που αντικαθί-
σταται χωρίς εργαλεία.

Όλοι οι συνδυασμοί παρελκομένων είναι έγκυροι με αυτή την επιλογή. 
[2]   Επιλογή υποδοχής NEMA. Η συγκεκριμένη εκδοχή συνοδεύεται από το χαρακτηριστικό του ανοίγματος χωρίς εργαλεία και τον δίσκο εξοπλισμού που 
αντικαθίσταται χωρίς εργαλεία καθώς και από πρόσθετη διάταξη προστασίας από υπερτάσεις για προστασία των έξυπνων συσκευών σας.

 Για τη συγκεκριμένη επιλογή μόνο η ασφάλεια μπορεί να επιλεγεί από τη λίστα παρελκομένων.  
[3]   Έκδοση Eco. Η συγκεκριμένη εκδοχή συνοδεύεται από προκαλωδίωση και δεν μπορεί να ανοιχτεί. Τα εξαρτήματα δεν μπορούν να αντικατασταθούν από 
τον χρήστη.

Όλοι οι συνδυασμοί παρελκομένων δεν ισχύουν σε αυτή την επιλογή.  

Όνομα Γενεά
Ονομαστι-
κά lumen 

(lm)

Οπτικό 
σύστημα CCT (K) Λίστα 

επιλ. Παρελκόμενα Τηλεχειρισμός
Κλάσεις προ-
στασίας κατά 

IEC

Προκαλωδί-
ωση Τοποθέτηση Χρώμα

INL 1

25000
27500
30000
32500
35000
37500
40000

AAA
BBB
CCC
DDD
EEE
FFF

GGG

730 - 
3000K 70 CRI 

740 - 
4000K 70 CRI

750 - 
5000K 70 CRI

S [1]

N [2]

E [3]

NO - 
Όχι 

παρελκόμενο

FU - 
Ασφάλεια

SP - 
Έξτρα προ-
στασία από 
υπερτάσεις

FS - 
Ασφάλεια + έξ-
τρα προστασία 
από υπερτάσεις

N - 
Χωρίς τηλεχει-

ρισμό

D - 
DALI 

εξωτερικό

Yxx - 
DynaDim*

NLxx - 
Χωρίς τηλεχειρι-

σμό+
CLO*

DLxx - 
DALI+CLO*

YLxx - 
Dynadim+

CLO*

C1 - 
Κλάση I

NP - 
Χωρίς 

προκαλωδίωση

Pxx - 
Προκαλωδ. XX 

μέτρων

48 - Γενικής χρήσης 
30-48mm

60 - Γενικής χρήσης 
42-60mm

R7021
Rxxxx*

Παράδειγμα: INM1-22000CCC740-SSPD-C1PC60

* όλοι οι συμμετρικοί οπτικοί συνδυασμοί είναι έγκυροι, π.χ. ABA, αλλά όχι ο ABC
* Το x είναι ακέραιος αριθμός 0-9
* Το N στη λίστα επιλογών διατίθεται μόνο με SP ή FS από τα παρελκόμενα

[1]   Τυπική επιλογή. Η συγκεκριμένη εκδοχή συνοδεύεται από το χαρακτηριστικό του ανοίγματος χωρίς εργαλεία και τον δίσκο εξοπλισμού που αντικαθί-
σταται χωρίς εργαλεία.

Όλοι οι συνδυασμοί παρελκομένων είναι έγκυροι με αυτή την επιλογή. 
[2]   Επιλογή υποδοχής NEMA. Η συγκεκριμένη εκδοχή συνοδεύεται από το χαρακτηριστικό του ανοίγματος χωρίς εργαλεία και τον δίσκο εξοπλισμού που 
αντικαθίσταται χωρίς εργαλεία καθώς και από πρόσθετη διάταξη προστασίας από υπερτάσεις για προστασία των έξυπνων συσκευών σας.

 Για τη συγκεκριμένη επιλογή μόνο η ασφάλεια μπορεί να επιλεγεί από τη λίστα παρελκομένων.  
[3]   Έκδοση Eco. Η συγκεκριμένη εκδοχή συνοδεύεται από προκαλωδίωση και δεν μπορεί να ανοιχτεί. Τα εξαρτήματα δεν μπορούν να αντικατασταθούν από 
τον χρήστη.

Όλοι οι συνδυασμοί παρελκομένων δεν ισχύουν σε αυτή την επιλογή.  

Όνομα Γενεά
Ονομαστι-
κά lumen 

(lm)

Οπτικό 
σύστημα CCT (K) Λίστα 

επιλ. Παρελκόμενα Τηλεχειρισμός
Κλάσεις προ-
στασίας κατά 

IEC

Προκαλωδί-
ωση Τοποθέτηση Χρώμα

INM 1

14000
16000
18000
20000
22000
24000
26000

AAA
BBB
CCC
DDD
EEE
FFF

GGG

730 - 
3000K 70 CRI 

740 - 
4000K 70 CRI

750 - 
5000K 70 CRI

S [1]

N [2]

E [3]

NO - 
Όχι 

παρελκόμενο

FU - 
Ασφάλεια

SP - 
Έξτρα προ-
στασία από 
υπερτάσεις

FS - 
Ασφάλεια + έξ-
τρα προστασία 
από υπερτάσεις

N - 
Χωρίς τηλεχει-

ρισμό

D - 
DALI 

εξωτερικό

Yxx - 
DynaDim*

NLxx - 
Χωρίς τηλεχειρι-

σμό+
CLO*

DLxx - 
DALI+CLO*

YLxx - 
Dynadim+

CLO*

C1 - 
Κλάση I

NP - 
Χωρίς 

προκαλωδίωση

PC - 
Προκαλωδ. XX 

μέτρων

48 - Γενικής χρήσης 
30-48mm

60 - Γενικής χρήσης 
42-60mm

R7021
Rxxxx*

Παράδειγμα: INS1-8000EEE750-NSPD-C1PC60

* όλοι οι συμμετρικοί οπτικοί συνδυασμοί είναι έγκυροι, π.χ. ABA, αλλά όχι ο ABC
* Το x είναι ακέραιος αριθμός 0-9
* Το N στη λίστα επιλογών διατίθεται μόνο με SP ή FS από τα παρελκόμενα

[1]   Τυπική επιλογή. Η συγκεκριμένη εκδοχή συνοδεύεται από το χαρακτηριστικό του ανοίγματος χωρίς εργαλεία και τον δίσκο εξοπλισμού που αντικαθί-
σταται χωρίς εργαλεία.

Όλοι οι συνδυασμοί παρελκομένων είναι έγκυροι με αυτή την επιλογή. 
[2]   Επιλογή υποδοχής NEMA. Η συγκεκριμένη εκδοχή συνοδεύεται από το χαρακτηριστικό του ανοίγματος χωρίς εργαλεία και τον δίσκο εξοπλισμού που 
αντικαθίσταται χωρίς εργαλεία καθώς και από πρόσθετη διάταξη προστασίας από υπερτάσεις για προστασία των έξυπνων συσκευών σας.

 Για τη συγκεκριμένη επιλογή μόνο η ασφάλεια μπορεί να επιλεγεί από τη λίστα παρελκομένων.  
[3]   Έκδοση Eco. Η συγκεκριμένη εκδοχή συνοδεύεται από προκαλωδίωση και δεν μπορεί να ανοιχτεί. Τα εξαρτήματα δεν μπορούν να αντικατασταθούν από 
τον χρήστη.

Όλοι οι συνδυασμοί παρελκομένων δεν ισχύουν σε αυτή την επιλογή.  

Όνομα Γενεά
Ονομαστι-
κά lumen 

(lm)

Οπτικό 
σύστημα CCT (K) Λίστα 

επιλ. Παρελκόμενα Τηλεχειρισμός
Κλάσεις προ-
στασίας κατά 

IEC

Προκαλωδί-
ωση Τοποθέτηση Χρώμα

INS 1

4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000

AAA
BBB
CCC
DDD
EEE
FFF

GGG

730 - 
3000K 70 CRI 

740 - 
4000K 70 CRI

750 - 
5000K 70 CRI

S [1]

N [2]

E [3]

NO - 
Όχι 

παρελκόμενο

FU - 
Ασφάλεια

SP - 
Έξτρα προ-
στασία από 
υπερτάσεις

FS - 
Ασφάλεια + έξ-
τρα προστασία 
από υπερτάσεις

N - 
Χωρίς τηλεχει-

ρισμό

D - 
DALI 

εξωτερικό

Yxx - 
DynaDim*

NLxx - 
Χωρίς τηλεχειρι-

σμό+
CLO*

DLxx - 
DALI+CLO*

YLxx - 
Dynadim+

CLO*

C1 - 
Κλάση I

NP - 
Χωρίς 

προκαλωδίωση

PC - 
Προκαλωδ. XX 

μέτρων

48 - Γενικής χρήσης 
30-48mm

60 - Γενικής χρήσης 
42-60mm

R7021
Rxxxx*

Όνομα Γενεά
Οπτικό 
σύστη-

μα

Ισχύς 
(W) CCT (K) Τηλεχειρισμός Παρελκόμενα

Κλάσεις 
προστασίας 

κατά IEC Προκαλωδίωση Τοποθέτηση

SMIx 2

CFC
CEC
CCC
FCF
FEF
EEE
ECE
EFE
FFF

35
50
65
80

100
120
140
160

30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

N - Χωρίς τηλεχειρι-
σμό

D - DALI

Yxx - DynaDim

NLxx - Χωρίς τηλεχει-
ρισμό + CLO

DLxx - DALI + CLO

YLxx - DynaDim + CLO

ST - Ατρωσία σε υπερτάσεις 
6kV 

  
(ενσωματωμένος driver)

SP - Ενισχυμένη προστασία 
από υπερτάσεις 10kV/5kA

LSP - Υποδοχή NEMA με 
βραχυκυκλωτικό κάλυμμα + 
Ενισχυμένη προστασία από 

υπερτάσεις
 

10kV/5kA

C1 - Κλάση I

C2 - Κλάση II

PX-
Προκαλωδ. X 

μέτρων

PCX-
 Προκαλωδ. X 

μέτρων με σύν-
δεσμο

U48 -
Συζεύκτης γενικής 

χρήσης
30-48 mm

U60 -
Συζεύκτης γενικής 

χρήσης
50-60 mm

Παράδειγμα: SMIx/2/FFF/140/40/D/ST/C1/PC3/U60/R7035

Όνομα Γενεά Οπτικό 
σύστημα Ισχύς (W) CCT (K) Τηλεχειρισμός Παρελκόμενα

Κλάσεις 
προστασίας 

κατά IEC
Προκαλωδίωση Τοποθέτηση

PIKO 1
C
E
F

12
18
21
28

3 - 3000K

4 - 4000K

5 - 5000K

N - 
Χωρίς τηλεχει-

ρισμό 

ST - 
Τυπικό

F - 
Ασφάλεια

C1 - 
Κλάση I

Px - 
Προκαλωδ. x μέτρων

PCx - 
Προκαλωδ. x μέτρων 

με σύνδεσμο

S35 - 
 Συζεύκτης 35-

40mm

S60 - 
Συζεύκτης 40-

60mm

Example: : PIKO/1/C/21/4/N/ST/C1/P1/S60



Όνομα Γενεά
Γυαλί

πρόσο-
ψης

Οπτικό 
σύστημα

Ισχύς
(W)

CCT
(K)

Τηλεχειρι-
σμός Παρελκόμενα

Κλάσεις 
προστασίας 

κατά IEC

Προκαλωδί-
ωση Τοποθέτηση

SLBt 3
F-Επί-
πεδο 
γυαλί

B
C
D
E
F
N
P
R
S
T
U
B2
B5
C5
E2
E5
F5
G2
P5
X5
Y5
Z5

15
20
30
35
40
50
55
70

27-
2700 

30-
3000

40-
4000

N -
Χωρίς τηλεχει-

ρισμό

D - DALI

Y - DynaDim

NL- 
Χωρίς τηλεχει-
ρισμό με CLO

DL- 
DALI με CLO

YL -
DynaDim με 

CLO

ST - 
Τυπικό (στάνταρ)

M3 - 
Minicell 35lux

SP - 
Έξτρα προστασία 
από υπερτάσεις

F - Ασφάλεια

LS - 
Υποδοχή NEMA 7 

ακίδων* **

LSP - 
Υποδοχή NEMA 7 

ακίδων + προστασία 
από υπερτάσεις* **

SR - 
Σύνδεσμος Smart 

ready*

C1 - Κλάση I

C2 - Κλάση II

N-
Χωρίς προκαλω-

δίωση

PXX-
Προκαλωδ. XX 

μέτρων

S60 -
Γωνία πλευρικής τοπο-

θέτησης
42-60mm

P76 -
Γωνία σε κορυφή ιστού

48-76mm

U35 -
Συζεύκτης γενικής 

χρήσης
35-42 mm

U50 -
Συζεύκτης γενικής 

χρήσης
42-55 mm

U60 -
Συζεύκτης γενικής 

χρήσης
50-60 mm

U76 -
Συζεύκτης γενικής 

χρήσης
55-76 mm

Παράδειγμα: SLBT/3/F/B/20/40/N/ST/C1/N/S60

Όνομα Γε-
νεά

Πρόσο-
ψη
Με 

γυαλί

Οπτικό 
σύστη-

μα

Ισχύς
(W)

CCT
(K) Τηλεχειρισμός Παρελκόμενα

Κλάσεις 
προστασίας 

κατά IEC
Προκαλωδίωση Τοποθέτηση

SMBt 3
F-Επί-
πεδο 
γυαλί

B
C
D
E
F
P
R
S
T
N
U
B2
E2
B5
C5
E5
F5
P5
Y5

50
65
80
95

105
120
140
160

30-3000

40-4000

N - Χωρίς τηλεχειρισμό

D - DALI

Yxx - DynaDim

NLxx - Χωρίς τηλεχειρι-
σμό με CLO

DLxx - DALI με CLO

YLxx - DynaDim με CLO

ST - Τυπικό 
(στάνταρ)

M3 - Minicell 
35lux

SP - Έξτρα 
προστασία από 

υπερτάσεις

F - Ασφάλεια

LS - Υποδοχή 
NEMA 7 ακίδων

SR - Σύνδεσμος 
Smart ready

C1 - Κλάση I

C2 - Κλάση II

N-
Χωρίς προκαλωδί-

ωση

PXX-
Προκαλωδ. XX 

μέτρων

S60 -
Γωνία πλευρικής 

τοποθέτησης
42-60mm

P76 -
Γωνία σε κορυφή 

ιστού           48-76mm

U35 -
Συζεύκτης γενικής 
χρήσης με παρέμ-
βλημα 35-42mm

U50 -
Συζεύκτης γενικής 
χρήσης με παρέμ-
βλημα 42-55mm

U60 -
Συζεύκτης γενικής 
χρήσης με παρέμ-
βλημα 50-60mm

U76 -
Συζεύκτης γενικής 

χρήσης
55-76 mm

Παράδειγμα: SMBT/3/F/B/75/40/N/ST/C1/N/S60

Όνομα Γενεά Οπτικό 
σύστημα

Ισχύς
(W)

CCT
(K) Τηλεχειρισμός Παρελκόμενα

Κλάσεις 
προστασί-
ας κατά IEC

Προκαλωδί-
ωση

Τύπος 
βραχίονα Συζεύκτης

Navona

NA 3

AFC
AWC
ANC
AWD
SWC
SWD
SFC

20
29
30
40
50
60
70

27-2700 

30-3000

40-4000

N - Χωρίς τηλεχει-
ρισμό

D - DALI

Yxx - DynaDim

NLxx - Χωρίς τηλε-
χειρισμό + CLO

DLxx - DALI + CLO

YLxx - DynaDim 
+ CLO

ST - 
Τυπική ατρωσία 

10kV σε υπερτάσεις 
(ενσωματωμένος 

driver)

LS - 
Υποδοχή NEMA 7 

ακίδων

C1 - Κλάση I

C2 - Κλά-
ση II

N-
Χωρίς προκα-

λωδίωση

PX-
Προκαλωδ. XX 

μέτρων*

1 -
1 βραχ.

2 -
2 βραχ.

S -
πλευρ.

48 - 
42- 48 mm

60 - 
54-60mm

70-
70-76mm

Παράδειγμα: NA/3/AFC/20/30/D/ST/C1/N/1/60

Όνομα Γε-
νεά

Οπτικό 
σύστη-

μα

Ισχύς 
(W) CCT (K) Τηλεχειρισμός Παρελκό-

μενα

Κλάσεις 
προστα-

σίας κατά 
IEC

Προκαλωδίωση Τοποθέ-
τηση

NOBILA 1

CC
CE
CF
AC
AE
AF
SC
SE
SF

20
30
40
50
60
70
80
90

3 - 
3000

4 - 
4000

N - Χωρίς τηλεχει-
ρισμό

D - DALI

Yxx - DynaDim

NLxx - Χωρίς 
τηλεχειρισμό + 

CLO

DLxx - DALI + 
CLO

YLxx - DynaDim + 
CLO

ST - 
Κανονική 
έκδοση

LS - 
Υποδοχή 
NEMA 7 
ακίδων

1 - 
Κλάση I

2 - 
Κλάση II

Px - 
Προκαλωδ. x 

μέτρων

P60 - 
Ø48-

60mm

P76 - 
Ø60-

76mm

Παράδειγμα: NOBILA/1/CC/40/3/N/ST/1/P1/P60

Όνομα Γενεά

Πρόσο-
ψη
Με 

γυαλί

Οπτικό σύστημα Ισχύς
(W)

CCT
(K)

Τηλεχειρι-
σμός

Παρελκό-
μενα

Κλάσεις 
προστασί-
ας κατά IEC

Προκαλω-
δίωση

Τοποθέ-
τηση

Ειδικές επιλο-
γές

ALIX 3
F-Επί-
πεδο 
γυαλί

AF -  Ασύμμετρη 
εμπρός

AW - Ασύμμετρη 
ευρεία

AN - Ασύμμετρη
στενή

AEF - Ασύμμετρη 
εξαιρετικά ευρεία 
διάχυτης δέσμης

AFN - Ασύμμετρη 
προς τα εμπρός 

στενή*

SWF - Συμμετρική 
ευρεία διάχυτης 

δέσμης

SNS - Συμμετρική 
στενή εστιασμένης 

δέσμης

32
50
70

100
140

3-3000
4-4000
5-5000

N - 
Χωρίς τηλε-

χειρισμό

D - 
DALI

εξωτερικό

Y - 
DynaDim

NL - 
Σταθερό φως

DL - 
DALI
+CLO

YL - 
DynaDim

+CLO

ST - 
Προστασία 

από υπερτά-
σεις 6kV

Sp - 
Ενισχυμένη 
προστασία 

από υπερτά-
σεις

LS - 
Υποδοχή 

NEMA 7 ακί-
δων με SP

1 - Κλάση I

2 - Κλάση II

N-
Χωρίς προ-
καλωδίωση

PXX-
Προκαλωδ. 
XX μέτρων

C -
60mm

Συζεύκτης

B -
Γωνία 

στήριξης

ST - Κανονική 
έκδοση

A-
2 είσοδοι συνδέ-
σεων καλωδίων

Παράδειγμα: ALIX/3/F/AEF/140/4/D/ST/1/P10/C/R9005/A



Όνομα Γενεά
Γυαλί 

πρόσο-
ψης

Οπτικό σύστημα Ισχύς (W) CCT (K) Τηλεχειρισμός
Κλάσεις προ-
στασίας κατά 

IEC
Προκαλωδίωση Τοποθέτηση

AMIx 3 F-Επίπεδο 
γυαλί

S25-
Συμμετρική 25°

S35-
Συμμετρική 35°

S55-
Συμμετρική 55°

A25-
Ασύμμετρη 25°

A35-
Ασύμμετρη 35°

A55-
Ασύμμετρη 55°

40
55
70
80

100
120
140
160

730-3000

740-4000

N -
Χωρίς τηλεχειρι-

σμό

D - DALI

C1 - Κλάση I

N- Χωρίς 
προκαλωδίωση

P-
Προκαλωδίωση

PC-
Προκαλωδίωση με 

ταχυσύνδεσμο

B -
Στεφάνη

SM -
Χωνευτό

FL -
Προβολέας

Παράδειγμα: AMIx/3/F/S25/100/740/D/C1/N/B

Όνομα Γενεά

Πρό-
σοψη

Με 
γυαλί

Οπτικό σύστημα Ισχύς
(W)

CCT
(K)

Τηλεχειρι-
σμός Παρελκόμενα

Κλάσεις 
προστασίας 

κατά IEC

Προκαλωδί-
ωση Τοποθέτηση

AHIx 2
F-Επί-
πεδο 
γυαλί

AF -  Ασύμμετρη εμπρός

AN -  Ασύμμετρη στενή

AW - Ασύμμετρη ευρεία

AEF - Ασύμμετρη εξαιρετικά ευρεία 
διάχυτης δέσμης

AFN  -  Ασύμμετρη προς τα εμπρός 
στενή

SWF - Συμμετρική ευρεία διάχυτης 
δέσμης

SNS - Συμμετρική στενή εστιασμένης 
δέσμης

SW - Ασύμμετρη ευρεία

SF - Συμμετρική εμπρός

200
250
285
300

4-
4000

5-
5000

N - 
Χωρίς τηλεχει-

ρισμό

D - 
DALI

Yxx - 
DynaDim

NLxx - 
Χωρίς τηλεχει-
ρισμό + CLO

DLxx - 
DALI + 

CLO

YLxx - 
DynaDim + 

CLO

ST - 
Τυπικό φωτι-

στικό με κουτί 
driver πάνω στο 

φωτιστικό

RST - 
Φωτιστικό με 

απομακρυσμένο 
κουτί driver, 

χωριστό από το 
φωτιστικό

1 - 
Κλάση I

2 - 
Κλάση II

N-
Χωρίς 

προκαλωδί-
ωση

PX-
Προκαλωδ. 
XX μέτρων

B1 - 
Γωνία με μακρύ 

βραχίονα

B2 - 
Γωνία με κοντό 

βραχίονα

B3 - 
Γωνία (Συζεύκτης 

Ø60mm)

Παράδειγμα: AHIx/2/F/AF/200/4/D/ST/C1/N/B1

Όνομα Γενεά
Γυαλί 

πρόσο-
ψης

Οπτικό 
σύστη-

μα

Ισχύς
(W)

CCT
[K] Τηλεχειρισμός Παρελκόμενα

Κλάσεις προ-
στασίας κατά 

IEC
Προκαλωδίωση Τοποθέτηση

TLBt 3 F

A
B
C
D
E
Y

32
42
54
65
90

40-4000

N -Χωρίς τηλεχειρισμό
D - DALI

W - LineSwitch
Y - DynaDim

NL - Χωρίς τηλεχειρισμό 
+ CLO

DL - DALI + CLO
WL - LineSwitch + CLO

YL - DynaDim +CLO

ST - 
Ατρωσία σε υπερ-

τάσεις 6kV

C1 - 
Κλάση 1

C2 - 
Κλάση 2

N-
χωρίς 

προκαλωδίωση

PX-
Προκαλ. x 

μέτρων

B1-
Γωνία με κοντό βραχί-
ονα για τοποθέτηση σε 

οροφή

B2-
Γωνία με μακρύ 

βραχίονα για επιτοίχια 
τοποθέτηση

TMBt 3 F

AA
AB
AC
AD
AE
AQ
SA
SB
SC
SD
SE

130
150 40-4000

N -Χωρίς τηλεχειρισμό
D - DALI

W - LineSwitch
Y - DynaDim

NL - Χωρίς τηλεχειρισμό 
+ CLO

DL - DALI + CLO
WL - LineSwitch + CLO

YL - DynaDim +CLO

ST - 
Ατρωσία σε υπερ-

τάσεις 6kV

C1 - 
Κλάση 1

C2 - 
Κλάση 2

N-
χωρίς 

προκαλωδίωση

PX-
Προκαλ. x 

μέτρων

B1-
Γωνία με κοντό βραχί-
ονα για τοποθέτηση σε 

οροφή

B2-
Γωνία με μακρύ 

βραχίονα για επιτοίχια 
τοποθέτηση

Παράδειγμα: TLBt/3/F/A/32/40/N/ST/C1/N/B1 
        TMBt/3/F/AB/130/40/N/ST/C1/N/B1



Στην Tungsram θεωρούμε ότι είμαστε κάτι περισσότερο από μια εταιρεία κατα-
σκευής ειδών φωτισμού που προσφέρει μια καινοτόμο προσέγγιση στον φωτισμό. 
Διαμορφώνουμε το μέλλον της ζωής στην πόλη παρέχοντας έξυπνες και βιώσιμες 
λύσεις βασισμένες στις πιο πρόσφατες τεχνολογίες για μεγάλες μητροπολιτικές 
περιοχές που αξιοποιούν τον φωτισμό.      

Μάθετε περισσότερα στο: www.tungsram.com 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ TUNGSRAM

LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

LED ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

INFRATRAINER
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

AUTOMOTIVE (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

TUNGSRAM ARCHIFM
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Ανακαλύψτε τις συλλογές της Tungsram
Από τις παραδοσιακές τεχνολογίες έως τα πιο εξελιγμένα προϊόντα LED, ενσωματώνουμε στη συλλο-
γή μας τη βελτιστοποίηση της ενέργειας και τη νοημοσύνη των συστημάτων.



Στην Tungsram Operations Kft. είμαστε σταθερά αφοσιωμένοι στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των προϊόντων μας. Γι’ αυτόν τον λόγο, όλες οι περιγραφές 
προϊόντων σε αυτόν τον κατάλογο αποτελούν γενικές κατευθυντήριες οδηγίες. Κατά διαστήματα, ενδέχεται να αλλάζουμε τις προδιαγραφές προς όφελος της 
ανάπτυξης των προϊόντων, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή δημόσια ανακοίνωση. Όλες οι περιγραφές στο παρόν αποτελούν μόνο γενικά χαρακτηριστικά 
των προϊόντων στα οποία αναφέρονται, και δεν αποτελούν μέρος οποιασδήποτε σύμβασης. Τα δεδομένα του παρόντος οδηγού έχουν ληφθεί σε ελεγχόμενες 
εργαστηριακές συνθήκες. Ωστόσο, η Tungsram δεν δύναται να αποδεχθεί καμία ευθύνη που απορρέει από την επίκληση αυτών των δεδομένων, στον βαθμό που 
αυτό επιτρέπεται από τον Νόμο.              Κατάλογος προϊόντων εξωτερικών χώρων Μάρτιος 2020


