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Svítidlo T1LED, T2LED, T3LED a T4LED 
 

  
 

 
  Svítidlo T1LED    Svítidlo T2LED 

 
 
POPIS: 

 

Svítidlo T1LED až T4LED je určeno k především k osvětlení tunelů a prostor se zvýšenými požadavky 
na odolnost proti chemickým látkám. V těchto podmínkách zaručuje kvalitní osvětlení s nízkými 

pořizovacími i provozními náklady a dobrým podáním barev.  
Těleso svítidla je vyrobeno z ohýbaného a svařeného nerezového plechu kvality A4 (DIN 

1.4401, ČSN 17 346, AISI 316), na přání je možné použít i plech kvality A5. Čelní sklo je utěsněno 

speciálním roboticky nanášeným těsněním a uzavřeno C lištami tak, aby bylo dosaženo stupně krytí 
IP69, což umožňuje mýt svítidlo tlakovou vodou. Velikost tělesa svítidla a jeho speciální vnitřní 

uspořádání jsou zvoleny tak, aby v žádném parcovním bodě teplota čipu LED nepřesáhla 80°C. Při 
napájecím proudu 750 mA je teplota čipu 56°C. Vnitřní uspořádání svítidla je předmětem chráněného 

průmyslového vzoru.  
Použité LED (fy. Cree) mají dle metodiky LM-80 a TM-21 při proudu 1,05 A a teplotě čipu 85°C 

očekávanou dobu do poklesu světelného toku o 10% (L90) vyšší než 56 500 hodin. Skutečná doba do 

poklesu o 10% světelného toku L90 při nižší teplotě čipu a nižším proudu zcela určitě vyšší než 
100 000 hodin.  

Fotometrické křivky svítivosti jsou určeny předsazenou optikou z PMMA, krytou vysoce 
kaleným 4 mm sklem. Použití optiky v rastru 2x2 umožňuje využít cca 50 různých typů těchto optik od  

různých výrobců, případně ještě tyto optiky ve svítidlech kombinovat k dosažení optimálních vlastností 

svítidla pro danou aplikaci.  
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Desky plošných spojů s LED jsou vybavené ojedinělou ochranou, která při poruše jednotlivé 
LED tuto přemostí a zajistí další funkci svítidla. Výměna desek plošných spojů je možná zaškolenou 

obsluhou na dílně, protože nepoužívá tepelně vodivou pastu.  

Svítidlo je určeno k zavěšení a na kratších bocích je vybaveno k tomu určenými svorníky.  
Standardní přívod je jedním nebo dvěma konektory Phoenix s krytím IP69, s nimiž je připojení svítidla 

mimořádně jednoduché. Protikusy konektorů jsou v tomto případě součástí dodávky. Pro stykačové 
řízení jsou konektory tříkolíkové, pro DALI řízení pak pětikolíkové. Pro průběžné spojování svítidel je 

určena varianta svítidla se dvěma konektory (na každé kratší straně jeden) a vnitřní propojkou 

Svítidlo je možné napájet řadou standardizovaných napájecích zdrojů předních výrobců podle 
požadavků zákazníka a nároků na způsob řízení svítidel.  

Svítidla TxLED dodáváme jak v provedení s externím napájecím zdrojem, tak v provedení se 
zdrojem vestavěným ve svítidle (TxLED combi). S ohledem na velmi nízké teploty uvnitř svítidla toto 

umístění nemá vliv na spolehlivost a dobu života zdoje, velmi významně ale ulehčuje vlastní instalaci a 
opravy.  

Na svítidlo poskytujeme záruku 5 let bez omezení doby svícení v souladu s podmínkami 

výrobce (Cree). Na základě dohody je možné za příplatek tuto záruku prodloužit až na 10 let. 
 

 
 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

 

 Napájecí napětí  180 - 275 V AC 50-60 Hz 

 Rozměry T1LED 530x147x47 mm, T2LED 530x286x47mm, T3LED 530x390 mm,  
      T4LED 530x530mm 

 Hmotnost 3,05 kg T1LED, 5,35 kg T2LED, 7,4 kg T3LED, 10 kg T4LED 

 Stupeň krytí IP69 

 Odolnost IK08 

 Celkový příkon 60 W (T1LED), 105 W (T2LED), 152 W (T3LED), 206 W (T4LED) při napájecím  

      proudu 750 mA 

 Příkon svítidla lze bez zkrácení doby života LED zvýšit až na 86 W (141W, 206, 272W) za cenu 
poněkud nižšího měrného výkonu 

 Světelný tok  zdroje při Ra 70/4000K – T1LED 10 klm,  T2LED 18,2 klm, T3LED 26 klm, 

 T4LED 36,5 klm 

 Měrný výkon světelného zdroje až 190 lm/W dle pracovního bodu, Ra a teploty chromatičnosti 

 Doba života L90 dle směrnice LM-80 více než 57 500 hodin  

 Pracovní teplota okolí –30 až +60°C 

 Parametry konektorů:   

 maximální proud 40A (tří i pětikolíkové provedení) 

 maximální průřez připojeného vodiče 6 mm2 

 maximální průměr připojeného kabelu 21 mm 

 

 

 


