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Konec Glavobolov Zaradi Razsvetljave.
“O�en, ligh�ng solu�ons look 
great on paper, but when you 
test them under actual facility 
condi�ons, major issues crop 
up that if known in advance, 
would de facto kill a project,” 
con�nued John Mellas. “We 
tested both a fluores -cent 
and an LED alterna�ve, for 
example, both of which 
produced so much glare at the 
light source that employee 
complaints were immediate. 
This observa�on would not 
have been possible without 
the on-site test. Obviously, 
quality ma�ers and we are 
thrilled with the results we’ve 
achieved with Digital 
Lumens.”

– Vector Aerospace



DILOSPINNBAU
Nahaja se v Bremnu, v 
Nemčiji, DiloSpinnbau je 
svetovni proizvajalec visoko 
zmogljivih strojev za tkanje.

91% PRIVARČEVANE ELEKTRIČNE
ENERGIJE

Lokacija: Bremen, Nemčija

Prostor: Proizvodnja

Delovni Čas: 8x5

Trenutna Razsvetljava: T8

Velikost Objekta: 6.600 m2

Lokacija: Richmond, BC, Canada

Prostor: Delavnica

Delovni Čas: 6x20, dve izmene

Trenutna Razsvetljava: 400 HID

Velikost Objekta: 50.000 m2

72% PRIVARČEVANE ELEKTRIČNE
ENERGIJE

Vector Aerospace Helicopter 
Services je vodilni na svetu pri 
vzdrževanju in popravilu 
helikopterjev. Zagotavljajo 
celovito podporo za Sikorsky, 
Eurocopter, Agusta Westland 
in Boeing helicopters.

Lokacija: Pembroke, NH

Prostor: Hladilnica

Delovni Čas: 24x6

Trenutna Razsvetljava: T5

Velikost Objekta: 17.000 m2

PRIVARČEVANE ELEKTRIČNE
ENERGIJE

90%

VECTOR AEROSPACE
HELICOPTER SERVICES

ASSOCIATED GROCERS
OF NEW ENGLAND
Associated Grocers of New 
England je eden izmed večjih 
trgovcev in distributerjev na 
drobno v ZDA. Zalagajo več 
kot 600 trgovin v New 
Englandu in zvezni državi New 
York 

Lokacija: Missouri City, TX

Prostor: Hladilnice in Skladišče

Delovni Čas: 24x7

Novogradnja

Velikost Objekta: 145.000 m2

90% PRIVARČEVANE ELEKTRIČNE
ENERGIJE

BEN E. KEITH FOODS
Ben E. Keith Foods je osmi 
največji disributer hrane v 
ZDA in eden izmed največjih 
na svetu za distribucijo 
produktov podjetja Anheuser-
Busch.

Stroški električne energije? Zmanjšani do 90%.

Stroški vzdrževanja? Odpravljeni.
 
Varnost? Zagotovljena.
 
Upravljanje? Popolno.

Rezulta�? Dokazani.

Nič več menjave žarnic. Nič več menjave balasta.
In nič več visokih računov za elektriko!

Sistem pametne LED razsvetljave Digital Lumens je
ključ do vaše popolne razsvetljave:

Za Vedno.



Moč Inteligence

Pametna LED razsvetljava je mreža pametnih LED sve�l, 
ki poveča delovanje in učinkovitost razsvetljave in je 
najboljša naložba v vaš objekt. Z odzivanjem na okolico 
pametni sistem razsvetljave omogoča neprekosljivo 
zmogljivost in visoko dolgoročno vrednost.

UČINKOVITOST

RAZSVETLJAVE

Urnik in
Nastavitve profilov

Senzor Gibanja

Senzor
Dnevne svetlobe

Poročila in 
Natančne Nastavitve

Moč

Temnenje

Names�tvena Okolja
Pametna LED sve�la Digital Lumens so 
idealna za širok nabor različnih objektov 
– proizvodnje, skladišča, hladilnice, 
transportne po�, distribucijski centri, 
trgovine, športni objek�, kme�jski 
objek�, itd. Sve�la so narejena za okolja 
s temperaturo od -40°C do 50°C.

Sve�lnost
Zaradi sve�l z različno sve�lnostjo, se 
lažje najde sve�lo, ki ustreza potrebam 
prostora. Sve�la z višjo sve�lnostjo so 
lahko nameščena dlje ena od druge in s 
tem se zmanjša število sve�l. Tako lahko 
z izbiro sve�la, ki ima pravo sve�lnost in 
pravilnim razmakom med sve�li, 
enostavno pridemo do želene osvetlitve.

IP Zaščita
Če potrebujete sve�la z zaščito IP65 za 
vlažne prostore ali če potrebujete sve�la 
z zaščito IP52 za ostale prostore, bodo 
sve�la Digital Lumens zados�la vašim 
potrebam.

Op�ka
Digital Lumens sve�la za visoke strope 
so na voljo v  širokosnopni, ozkosnopni 
in hodnik op�ki. Tako zagotavljajo 
najboljšo distribucijo svetlobe za objekte 
z različnimi zahtevami.

Barvna Temperatura
Sve�la so na voljo s 5000K ali 
4000K. Vaša izbira bo odvisna od 
prostora names�tve.

Senzor Gibanja
Z vgrajenim senzorjem gibanja v 
vsakem sve�lu, Digital Lumens 
sve�la zagotavljajo svetlobo točno 
takrat, ko je potrebna in tam, ko je 
potrebna.

Senzor Dnevne Svetlobe
Vgrajen senzor dnevne svetlobe 
preverja prisotnost dnevne 
svetlobe ter jo s prilagajanjem 
sve�lnos� sve�l kompenzira. Če je 
dnevne svetlobe dovolj, vsako 
sve�lo postopoma zmanjšuje svojo 
sve�lnost in s tem privarčuje 
električno energijo. Ko pa se 
dnevna svetloba zmanjšuje se 
istočasno povečuje sve�lnost sve�l.

LightRules
LightRules omogoča izčrpno 
poročanje in nadzor z maksimalno 
učinkovitostjo in prilagodljivostjo.

Nameščanje
Z Gripple® kabli za obešanje se 
sve�la enostavno names�jo. Na 
voljo so tudi elemen� za direktno 
pritrditev na strop.



DLE ILE HLE

LASTNOSTI DLE - 12 DLE - 18 DLE - 24 ILE-3-13 ILE-3-18 ILE-3-26 HLE-3-26HLE-3-18HLE-3-13

Lumni

IP Zaščita

Nevarni Prostori

Moč

Učinkovitost

CRI (minimun)

Op�ka (široka, ozka, hodnik)

Barvna Temperatura

Senzor Gibanja

Senzor Dnevne Svetlobe

LightRules

Minimalna Temperatura

Maksimalna Temperatura

Standardna Vhodna Napetost

Opcijska Vhodna Napetost

Standardna Names�tvena Oprema

Opcijska Names�tvena Oprema

12.000 18.000 24.000 13.000 18.000 26.000 13.000 18.000 26.000

IP 52 IP 52 IP 52 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

120 W 180 W 240 W 140 W 190 W 270 W 140 W 190 W 270 W

100 lm/W 100 lm/W 100 lm/W 94 lm/W 98 lm/W 98 lm/W 94 lm/W 98 lm/W 98 lm/W

70 70 70 70 70 70 70 70 70

4K, 5K 4K, 5K 4K, 5K 4K, 5K 4K, 5K 4K, 5K 5K 5K 5K

-35°C -35°C -35°C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C

50°C 50°C 50°C50°C 50°C 50°C 50°C 50°C 50°C

100-277 100-277 100-277 208-277 208-277 208-277 208-277 208-277 208-277

347-480347-480347-480347-480347-480347-480347-480347-480347-480
Jeklena

Žica
Jeklena

Žica
Jeklena

Žica
Jeklena

Žica
Jeklena

Žica
Jeklena

Žica
Jeklena

Žica
Jeklena

Žica
Jeklena

Žica

Elemen� za
Direktno

Priterditev na
Strop

Elemen� za
Direktno

Priterditev na
Strop

Elemen� za
Direktno

Priterditev na
Strop

Elemen� za
Direktno

Priterditev na
Strop

Elemen� za
Direktno

Priterditev na
Strop

Elemen� za
Direktno

Priterditev na
Strop

Elemen� za
Direktno

Priterditev na
Strop

Elemen� za
Direktno

Priterditev na
Strop

Elemen� za
Direktno

Priterditev na
Strop

Nabor Sve�l

UČINKOVITOST
Preprosto dejstvo je, da je inteligenca pogon 
učinkovitos�. Za povečanje energetske učinkovitos� je v 
vsako LED sve�lo vgrajena inteligenca, ki vsebuje:
 zajemanje dnevne svetlobe
 zaznavanje gibanja
 popolni razpon zatemnitve
 nadzor porabe električne energije. 

PRILAGODLJIVOST
Potrebe po osvetlitvi se od objekta do objekta razlikujejo. 
In se skozi čas tudi spreminjajo. Sistem pametne LED 
razsvetljave Digital Lumens ponuja različne op�ke in 
različne vrednos� sve�lnos�, kot tudi možnost za 
natančno prilagoditev nastavitev samo s klikom na miško.

ZANESLJIVOST
Kljub temu da je naš sistem »high-tech«, je vse prej kot 
krhek. Naša robustna LED sve�la so se dokazala v 
nekaterih najzahtevnejših okoljih po svetu in imajo 
izračunano življenjsko dobo 200.000 ur.



HLE Pametna LED Sve�la

Narejena za prostore, ki zahtevajo Class I Div2, Class II Div2 in 
Class III sve�la. HLE sve�la pripeljejo Digital Lumens inteligenco, 
učinkovitost in zmogljivost v prostore, ki zahtevajo dodatne 
varnostne ukrepe. Zmožnost, da razsvetljavo prilagodimo in 
nastavimo brezžično, je še posebej uporabna v takih prostorih.

 Na voljo z 13.000, 18.000 ali 26.000 lumnov.

 Vgrajen senzor gibanja zagotavlja svetlobo samo 
takrat, kadar je osebje v območju senzorja.

 Vgrajen senzor dnevne svetlobe samodejno zmanjša 
ali poveča sve�lnost sve�la glede na svetlobo v okolici.

 Odlična distribucija svetlobe.

 IP65

 5 let garancije na celotno sve�lo

 Izračunana življenjska doba 200.000 ur. 

13k hodnik op�ka

18k hodnik op�ka

26k hodnik op�ka

13k ozkosnopna op�ka

18k ozkosnopna op�ka

26k ozkosnopna op�ka

13k širokosnopna op�ka

18k širokosnopna op�ka

26k širokosnopna op�ka

Opis Št. Ar�kla

21320

21420

21520

22320

22420

22520

23320

23420

23520HLE 26K

HLE 18K

HLE 13K

Predstavitev Pametne Razsvetljave

Pametni Sistem Razsvetljave

Z mrežo pametnih sve�l sistem pametne LED razsvetljave Digital Lumens 
zagotavlja najvišjo raven energetske učinkovitos�, medtem pa poveča raven 
sve�lnos� in zagotavlja popoln nadzor.

Pametna LED Sve�la
Maksimalna sve�lnost, minimalna poraba 
električne energije, popoln nadzor

Brezžično Omrežje
Povezana sve�la delijo podatke z 
LightRules programom za poročila in 
natančne nastavitve

Centralizirano Upravljanje
Načrtovanje, poročanje in vpogled v 
preprostem internetnem vmesniku

LightRules Program

Nadzorna Plošča Urnik Energetska Poročila



ILE Pametna LED Sve�la

Ta robustna, z zaščito IP65, LED sve�la so idealna za velik 
nabor objektov. Tako za hladilnice in zamrzovalnice, kot tudi 
za skladišča.

 Na voljo z 13.000, 18.000 ali 26.000 lumnov.

 Visoko učinkovita pametna LED sve�la za velik nabor 
objektov – od nizko temperaturnih do vlažnih objektov 
in še več.

 Vgrajen senzor gibanja zagotavlja svetlobo samo 
takrat, kadar je osebje v območju senzorja.

 Vgrajen senzor dnevne svetlobe samodejno zmanjša 
ali poveča sve�lnost sve�la glede na svetlobo v okolici.

 Odlična distribucija svetlobe.

 Ip65

 5 let garancije na celotno sve�lo

 Izračunana življenjska doba 200.000 ur. 

Opis Št. Artikla

5000k 4000k

13k hodnik op�ka

18k hodnik op�ka

26k hodnik op�ka

13k ozkosnopna op�ka

18k ozkosnopna op�ka

26k ozkosnopna op�ka

13k širokosnopna op�ka

18k širokosnopna op�ka

26k širokosnopna op�ka

23300

23400

21400

23500

21300

21500

22300

22400

22500

23304

23404

23504

21304

21404

21504

22304

22404

22504

ILE 13K

ILE 18K

ILE 26K

Pametna LED sve�la

Samostojno Nastavljive
LED Palice
Vsaka LED palica se lahko zavr� 
(20°- 40° v vsako smer)  za 
usmerjanje svetlobe, kjer je 
potrebna.

Vgrajen Senzor Gibanja

Brezžična Povezava
Preko brezžične povezave sve�la 
delijo vse podatke z LightRules 
programom za poročila in 
natančne nastavitve sistema.

Spletna programska oprema za 
upravljanje in nadzorovanje 
celotnega sistema razsvetljave .

LightRules Podatki
Vsako sve�lo beleži porabo električne 
energije, čas in moč delovanja, 
prihranek električne energije zaradi 
zajemanja dnevne svetlobe in še več.

Vgrajen Merilnik Porabe
Spremlja porabo vsakega sve�la in 
deli podatke z LightRules programom.

Vgrajen Senzor Dnevne Svetlobe
Ocenjuje razpoložljivo dnevno 
svetlobo na podlagi katere zmanjša 
ali poveča sve�lnost sve�la, da se 
zagotovi ustrezna osvetlitev glede na 
potrebe.

Zaznava prisotnost in vklopi sve�lo, 
ko je potrebno ter ga samodejno 
izklopi ali zatemni, ko je območje 
prazno.

Načrt Zasedenos�Načrt ObjektaLetna Poraba Električne Energije



Pametnejša LED vrsta

Inteligenca popelje LED tehnologijo na povsem novo 

raven – zagotavlja takojšni prihranek električne 

energije in visoko dolgoročno vrednost. Z možnostjo 

prihranka do 90% na električni energiji za razsvetljavo 

in s tem hitro povrnitvijo inves�cije, izberite sve�lo, ki 

najbolje odgovarja vašim potrebam.

DLE Pametna LED Sve�la

Visoko učinkovita zamenjava za HID, HPS, T5 in T8 sve�la. 
DLE zagotavlja svetlobo visoke kakovos� in maksimalno 
učinkovitost v različnih industrijskih okoljih.

 Na voljo z 12.000, 18.000 ali 24.000 lumnov.

 Najbolj energetsko učinkovita alterna�va za visoke strope 
v različnih industrijskih okoljih.

 Vgrajen senzor gibanja zagotavlja svetlobo samo takrat, 
kadar je osebje v območju senzorja.

 Vgrajen senzor dnevne svetlobe samodejno zmanjša ali 
poveča sve�lnost sve�la glede na svetlobo v okolici.

 Odlična distribucija svetlobe.

 Ip52.

 5 let garancije na celotno sve�lo.

 Izračunana življenjska doba 200.000 ur.

DLE 12

DLE 18

DLE 24

Opis

12k ozkosnopna op�ka

18k ozkosnopna op�ka

24k ozkosnopna op�ka

12k širokosnopna op�ka

18k širokosnopna op�ka

24k širokosnopna op�ka

DLE-18-ST-N-750

DLE-24-ST-N-750

DLE-12-ST-W-750

DLE-18-ST-W-750

DLE-24-ST-W-750

Št. Ar�kla

5000k 4000k

DLE-12-ST-N-750 DLE-12-ST-N-740

DLE-18-ST-N-740

DLE-24-ST-N-740

DLE-12-ST-W-740

DLE-18-ST-W-740

DLE-24-ST-W-740



Pametnejša LED vrsta

Inteligenca popelje LED tehnologijo na povsem novo 

raven – zagotavlja takojšni prihranek električne 

energije in visoko dolgoročno vrednost. Z možnostjo 

prihranka do 90% na električni energiji za razsvetljavo 

in s tem hitro povrnitvijo inves�cije, izberite sve�lo, ki 

najbolje odgovarja vašim potrebam.

DLE Pametna LED Sve�la

Visoko učinkovita zamenjava za HID, HPS, T5 in T8 sve�la. 
DLE zagotavlja svetlobo visoke kakovos� in maksimalno 
učinkovitost v različnih industrijskih okoljih.

 Na voljo z 12.000, 18.000 ali 24.000 lumnov.

 Najbolj energetsko učinkovita alterna�va za visoke strope 
v različnih industrijskih okoljih.

 Vgrajen senzor gibanja zagotavlja svetlobo samo takrat, 
kadar je osebje v območju senzorja.

 Vgrajen senzor dnevne svetlobe samodejno zmanjša ali 
poveča sve�lnost sve�la glede na svetlobo v okolici.

 Odlična distribucija svetlobe.

 Ip52.

 5 let garancije na celotno sve�lo.

 Izračunana življenjska doba 200.000 ur.

DLE 12

DLE 18

DLE 24

Opis

12k ozkosnopna op�ka

18k ozkosnopna op�ka

24k ozkosnopna op�ka

12k širokosnopna op�ka

18k širokosnopna op�ka

24k širokosnopna op�ka

DLE-18-ST-N-750

DLE-24-ST-N-750

DLE-12-ST-W-750

DLE-18-ST-W-750

DLE-24-ST-W-750

Št. Ar�kla

5000k 4000k

DLE-12-ST-N-750 DLE-12-ST-N-740

DLE-18-ST-N-740

DLE-24-ST-N-740

DLE-12-ST-W-740

DLE-18-ST-W-740

DLE-24-ST-W-740



ILE Pametna LED Sve�la

Ta robustna, z zaščito IP65, LED sve�la so idealna za velik 
nabor objektov. Tako za hladilnice in zamrzovalnice, kot tudi 
za skladišča.

 Na voljo z 13.000, 18.000 ali 26.000 lumnov.

 Visoko učinkovita pametna LED sve�la za velik nabor 
objektov – od nizko temperaturnih do vlažnih objektov 
in še več.

 Vgrajen senzor gibanja zagotavlja svetlobo samo 
takrat, kadar je osebje v območju senzorja.

 Vgrajen senzor dnevne svetlobe samodejno zmanjša 
ali poveča sve�lnost sve�la glede na svetlobo v okolici.

 Odlična distribucija svetlobe.

 Ip65

 5 let garancije na celotno sve�lo

 Izračunana življenjska doba 200.000 ur. 

Opis Št. Artikla

5000k 4000k

13k hodnik op�ka

18k hodnik op�ka

26k hodnik op�ka

13k ozkosnopna op�ka

18k ozkosnopna op�ka

26k ozkosnopna op�ka

13k širokosnopna op�ka

18k širokosnopna op�ka

26k širokosnopna op�ka

23300

23400

21400

23500

21300

21500

22300

22400

22500

23304

23404

23504

21304

21404

21504

22304

22404

22504

ILE 13K

ILE 18K

ILE 26K

Pametna LED sve�la

Samostojno Nastavljive
LED Palice
Vsaka LED palica se lahko zavr� 
(20°- 40° v vsako smer)  za 
usmerjanje svetlobe, kjer je 
potrebna.

Vgrajen Senzor Gibanja

Brezžična Povezava
Preko brezžične povezave sve�la 
delijo vse podatke z LightRules 
programom za poročila in 
natančne nastavitve sistema.

Spletna programska oprema za 
upravljanje in nadzorovanje 
celotnega sistema razsvetljave .

LightRules Podatki
Vsako sve�lo beleži porabo električne 
energije, čas in moč delovanja, 
prihranek električne energije zaradi 
zajemanja dnevne svetlobe in še več.

Vgrajen Merilnik Porabe
Spremlja porabo vsakega sve�la in 
deli podatke z LightRules programom.

Vgrajen Senzor Dnevne Svetlobe
Ocenjuje razpoložljivo dnevno 
svetlobo na podlagi katere zmanjša 
ali poveča sve�lnost sve�la, da se 
zagotovi ustrezna osvetlitev glede na 
potrebe.

Zaznava prisotnost in vklopi sve�lo, 
ko je potrebno ter ga samodejno 
izklopi ali zatemni, ko je območje 
prazno.

Načrt Zasedenos�Načrt ObjektaLetna Poraba Električne Energije



HLE Pametna LED Sve�la

Narejena za prostore, ki zahtevajo Class I Div2, Class II Div2 in 
Class III sve�la. HLE sve�la pripeljejo Digital Lumens inteligenco, 
učinkovitost in zmogljivost v prostore, ki zahtevajo dodatne 
varnostne ukrepe. Zmožnost, da razsvetljavo prilagodimo in 
nastavimo brezžično, je še posebej uporabna v takih prostorih.

 Na voljo z 13.000, 18.000 ali 26.000 lumnov.

 Vgrajen senzor gibanja zagotavlja svetlobo samo 
takrat, kadar je osebje v območju senzorja.

 Vgrajen senzor dnevne svetlobe samodejno zmanjša 
ali poveča sve�lnost sve�la glede na svetlobo v okolici.

 Odlična distribucija svetlobe.

 IP65

 5 let garancije na celotno sve�lo

 Izračunana življenjska doba 200.000 ur. 

13k hodnik op�ka

18k hodnik op�ka

26k hodnik op�ka

13k ozkosnopna op�ka

18k ozkosnopna op�ka

26k ozkosnopna op�ka

13k širokosnopna op�ka

18k širokosnopna op�ka

26k širokosnopna op�ka

Opis Št. Ar�kla

21320

21420

21520

22320

22420

22520

23320

23420

23520HLE 26K

HLE 18K

HLE 13K

Predstavitev Pametne Razsvetljave

Pametni Sistem Razsvetljave

Z mrežo pametnih sve�l sistem pametne LED razsvetljave Digital Lumens 
zagotavlja najvišjo raven energetske učinkovitos�, medtem pa poveča raven 
sve�lnos� in zagotavlja popoln nadzor.

Pametna LED Sve�la
Maksimalna sve�lnost, minimalna poraba 
električne energije, popoln nadzor

Brezžično Omrežje
Povezana sve�la delijo podatke z 
LightRules programom za poročila in 
natančne nastavitve

Centralizirano Upravljanje
Načrtovanje, poročanje in vpogled v 
preprostem internetnem vmesniku

LightRules Program

Nadzorna Plošča Urnik Energetska Poročila



DLE ILE HLE

LASTNOSTI DLE - 12 DLE - 18 DLE - 24 ILE-3-13 ILE-3-18 ILE-3-26 HLE-3-26HLE-3-18HLE-3-13

Lumni

IP Zaščita

Nevarni Prostori

Moč

Učinkovitost

CRI (minimun)

Op�ka (široka, ozka, hodnik)

Barvna Temperatura

Senzor Gibanja

Senzor Dnevne Svetlobe

LightRules

Minimalna Temperatura

Maksimalna Temperatura

Standardna Vhodna Napetost

Opcijska Vhodna Napetost

Standardna Names�tvena Oprema

Opcijska Names�tvena Oprema

12.000 18.000 24.000 13.000 18.000 26.000 13.000 18.000 26.000

IP 52 IP 52 IP 52 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

120 W 180 W 240 W 140 W 190 W 270 W 140 W 190 W 270 W

100 lm/W 100 lm/W 100 lm/W 94 lm/W 98 lm/W 98 lm/W 94 lm/W 98 lm/W 98 lm/W

70 70 70 70 70 70 70 70 70

4K, 5K 4K, 5K 4K, 5K 4K, 5K 4K, 5K 4K, 5K 5K 5K 5K

-35°C -35°C -35°C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C

50°C 50°C 50°C50°C 50°C 50°C 50°C 50°C 50°C

100-277 100-277 100-277 208-277 208-277 208-277 208-277 208-277 208-277

347-480347-480347-480347-480347-480347-480347-480347-480347-480
Jeklena

Žica
Jeklena

Žica
Jeklena

Žica
Jeklena

Žica
Jeklena

Žica
Jeklena

Žica
Jeklena

Žica
Jeklena

Žica
Jeklena

Žica

Elemen� za
Direktno

Priterditev na
Strop

Elemen� za
Direktno

Priterditev na
Strop

Elemen� za
Direktno

Priterditev na
Strop

Elemen� za
Direktno

Priterditev na
Strop

Elemen� za
Direktno

Priterditev na
Strop

Elemen� za
Direktno

Priterditev na
Strop

Elemen� za
Direktno

Priterditev na
Strop

Elemen� za
Direktno

Priterditev na
Strop

Elemen� za
Direktno

Priterditev na
Strop

Nabor Sve�l

UČINKOVITOST
Preprosto dejstvo je, da je inteligenca pogon 
učinkovitos�. Za povečanje energetske učinkovitos� je v 
vsako LED sve�lo vgrajena inteligenca, ki vsebuje:
 zajemanje dnevne svetlobe
 zaznavanje gibanja
 popolni razpon zatemnitve
 nadzor porabe električne energije. 

PRILAGODLJIVOST
Potrebe po osvetlitvi se od objekta do objekta razlikujejo. 
In se skozi čas tudi spreminjajo. Sistem pametne LED 
razsvetljave Digital Lumens ponuja različne op�ke in 
različne vrednos� sve�lnos�, kot tudi možnost za 
natančno prilagoditev nastavitev samo s klikom na miško.

ZANESLJIVOST
Kljub temu da je naš sistem »high-tech«, je vse prej kot 
krhek. Naša robustna LED sve�la so se dokazala v 
nekaterih najzahtevnejših okoljih po svetu in imajo 
izračunano življenjsko dobo 200.000 ur.



Moč Inteligence

Pametna LED razsvetljava je mreža pametnih LED sve�l, 
ki poveča delovanje in učinkovitost razsvetljave in je 
najboljša naložba v vaš objekt. Z odzivanjem na okolico 
pametni sistem razsvetljave omogoča neprekosljivo 
zmogljivost in visoko dolgoročno vrednost.

UČINKOVITOST

RAZSVETLJAVE

Urnik in
Nastavitve profilov

Senzor Gibanja

Senzor
Dnevne svetlobe

Poročila in 
Natančne Nastavitve

Moč

Temnenje

Names�tvena Okolja
Pametna LED sve�la Digital Lumens so 
idealna za širok nabor različnih objektov 
– proizvodnje, skladišča, hladilnice, 
transportne po�, distribucijski centri, 
trgovine, športni objek�, kme�jski 
objek�, itd. Sve�la so narejena za okolja 
s temperaturo od -40°C do 50°C.

Sve�lnost
Zaradi sve�l z različno sve�lnostjo, se 
lažje najde sve�lo, ki ustreza potrebam 
prostora. Sve�la z višjo sve�lnostjo so 
lahko nameščena dlje ena od druge in s 
tem se zmanjša število sve�l. Tako lahko 
z izbiro sve�la, ki ima pravo sve�lnost in 
pravilnim razmakom med sve�li, 
enostavno pridemo do želene osvetlitve.

IP Zaščita
Če potrebujete sve�la z zaščito IP65 za 
vlažne prostore ali če potrebujete sve�la 
z zaščito IP52 za ostale prostore, bodo 
sve�la Digital Lumens zados�la vašim 
potrebam.

Op�ka
Digital Lumens sve�la za visoke strope 
so na voljo v  širokosnopni, ozkosnopni 
in hodnik op�ki. Tako zagotavljajo 
najboljšo distribucijo svetlobe za objekte 
z različnimi zahtevami.

Barvna Temperatura
Sve�la so na voljo s 5000K ali 
4000K. Vaša izbira bo odvisna od 
prostora names�tve.

Senzor Gibanja
Z vgrajenim senzorjem gibanja v 
vsakem sve�lu, Digital Lumens 
sve�la zagotavljajo svetlobo točno 
takrat, ko je potrebna in tam, ko je 
potrebna.

Senzor Dnevne Svetlobe
Vgrajen senzor dnevne svetlobe 
preverja prisotnost dnevne 
svetlobe ter jo s prilagajanjem 
sve�lnos� sve�l kompenzira. Če je 
dnevne svetlobe dovolj, vsako 
sve�lo postopoma zmanjšuje svojo 
sve�lnost in s tem privarčuje 
električno energijo. Ko pa se 
dnevna svetloba zmanjšuje se 
istočasno povečuje sve�lnost sve�l.

LightRules
LightRules omogoča izčrpno 
poročanje in nadzor z maksimalno 
učinkovitostjo in prilagodljivostjo.

Nameščanje
Z Gripple® kabli za obešanje se 
sve�la enostavno names�jo. Na 
voljo so tudi elemen� za direktno 
pritrditev na strop.



DILOSPINNBAU
Nahaja se v Bremnu, v 
Nemčiji, DiloSpinnbau je 
svetovni proizvajalec visoko 
zmogljivih strojev za tkanje.

91% PRIVARČEVANE ELEKTRIČNE
ENERGIJE

Lokacija: Bremen, Nemčija

Prostor: Proizvodnja

Delovni Čas: 8x5

Trenutna Razsvetljava: T8

Velikost Objekta: 6.600 m2

Lokacija: Richmond, BC, Canada

Prostor: Delavnica

Delovni Čas: 6x20, dve izmene

Trenutna Razsvetljava: 400 HID

Velikost Objekta: 50.000 m2

72% PRIVARČEVANE ELEKTRIČNE
ENERGIJE

Vector Aerospace Helicopter 
Services je vodilni na svetu pri 
vzdrževanju in popravilu 
helikopterjev. Zagotavljajo 
celovito podporo za Sikorsky, 
Eurocopter, Agusta Westland 
in Boeing helicopters.

Lokacija: Pembroke, NH

Prostor: Hladilnica

Delovni Čas: 24x6

Trenutna Razsvetljava: T5

Velikost Objekta: 17.000 m2

PRIVARČEVANE ELEKTRIČNE
ENERGIJE

90%

VECTOR AEROSPACE
HELICOPTER SERVICES

ASSOCIATED GROCERS
OF NEW ENGLAND
Associated Grocers of New 
England je eden izmed večjih 
trgovcev in distributerjev na 
drobno v ZDA. Zalagajo več 
kot 600 trgovin v New 
Englandu in zvezni državi New 
York 

Lokacija: Missouri City, TX

Prostor: Hladilnice in Skladišče

Delovni Čas: 24x7

Novogradnja

Velikost Objekta: 145.000 m2

90% PRIVARČEVANE ELEKTRIČNE
ENERGIJE

BEN E. KEITH FOODS
Ben E. Keith Foods je osmi 
največji disributer hrane v 
ZDA in eden izmed največjih 
na svetu za distribucijo 
produktov podjetja Anheuser-
Busch.

Stroški električne energije? Zmanjšani do 90%.

Stroški vzdrževanja? Odpravljeni.
 
Varnost? Zagotovljena.
 
Upravljanje? Popolno.

Rezulta�? Dokazani.

Nič več menjave žarnic. Nič več menjave balasta.
In nič več visokih računov za elektriko!

Sistem pametne LED razsvetljave Digital Lumens je
ključ do vaše popolne razsvetljave:

Za Vedno.



Konec Glavobolov Zaradi Razsvetljave.
“O�en, ligh�ng solu�ons look 
great on paper, but when you 
test them under actual facility 
condi�ons, major issues crop 
up that if known in advance, 
would de facto kill a project,” 
con�nued John Mellas. “We 
tested both a fluores -cent 
and an LED alterna�ve, for 
example, both of which 
produced so much glare at the 
light source that employee 
complaints were immediate. 
This observa�on would not 
have been possible without 
the on-site test. Obviously, 
quality ma�ers and we are 
thrilled with the results we’ve 
achieved with Digital 
Lumens.”

– Vector Aerospace



Sedaj Je Pravi Trenutek.

Uvoznik in distributer:
Ekoluks d.o.o.
Obrtnišk ulica 1
1230 Domžale, Slovenija

T +386 (31)273-738
info@ekoluks.eu

www.digitallumens.si


