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Oprawy firmy Gewiss
W artykule zaprezentowano piÍÊ nowych typÛw opraw oúwietleniowych firmy Gewiss ñ Point,
Park, Glob i Place oraz Extro. Ich dystrybutorem na polskim rynku jest firma Elettronica Italiana.

O

prawy Point, Park, Glob i Place
przeznaczone sπ do oúwietlania
obszarÛw publicznych i obszarÛw
mieszkalnych. Oprawa Extro zosta≥a natomiast wzbogacona o nowπ wersjÍ przeznaczonπ do pracy awaryjnej.

Point
Point to oprawa oúwietleniowa do
oúwietlania rezydencji o strumieniu úwietlnym ekranowym. Obudowe wykonano ze
specjalnego poliwÍglanu, ktÛrego w≥aúciwoúci nie zmieniajπ siÍ w miarÍ up≥ywu
czasu. Oprawa dostÍpna jest w dwÛch wariantach o ma≥ych rozmiarach (wysokoúÊ
447 mm i 502 mm) w nowym, szarografitowym kolorze. Moøe byÊ instalowana
w kompleksach mieszkaniowych.
Dyfuzor zawiera specjalnπ pryzmatycznπ os≥onÍ úwiat≥a, ktÛra przetwarza
i wzmacnia úwiat≥o kierowane w dÛ≥, optymalizujπc promieÒ úwiat≥a. Systemy mocujπce zosta≥y opracowane w taki sposÛb,
aby u≥atwiÊ konserwacjÍ i zapewniÊ bezpieczeÒstwo.

Park
W nowym szarografitowym kolorze zosta≥ wykonany rÛwnieø korpus Park, ktÛrego specjalna prostokπtna nachylona forma
pozwala na ukierunkowanie promienia
úwiat≥a z nachyleniem o oko≥o 60o w stosunku do oúwietlanej powierzchni. Oúwietlone zostajπ wy≥πcznie niezbÍdne powierzchnie, co pozwala na zmniejszenie
liczby punktÛw zasilania úwiat≥a i zuøycia
energii.

Glob
Oprawy Glob przeznaczone sπ do oúwietlania obszarÛw zielonych na terenach prywatnych lub mieszkaniowych. WystÍpujπ
w trzech wariantach: przezroczystym,
mlecznym i kolorze dymu.
Zestawy dostÍpne sπ w wersjach dla stalowych cynkowanych lub malowanych
s≥upkÛw o d≥ugoúci 1 metra i w wersji do
pojedynczego ramienia úciennego, a obecnie ñ rÛwnieø w nowym szarografitowym
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Oprawa Park

kolorze. Wszystkie wersje mogπ byÊ wyposaøone w podwÛjnπ izolacjÍ oraz
w uszczelki z rozprÍøonego sylikonu
(ochrona IP54).

Extro
Seria wielofunkcyjnych opraw oúwietleniowych Extro zosta≥a poszerzona o nowe
wersje, przeznaczone do oúwietlenia awaryjnego. Wykonania przeznaczone do lamp
fluorescencyjnych 26 W i 32 W zosta≥y
wyposaøone w mikroinwerter i akumulator, ktÛry zapewnia godzinÍ pracy w przypadku od≥πczenia energii elektrycznej.
Odmiennie niø w tradycyjnych opra-

wach oúwietleniowych oprawy Extro wykorzystujπ geometriÍ paraboli, aby zapewniÊ ñ rÛwnieø w warunkach awaryjnych
ñ optymalny strumieÒ úwietlny.
Korpus oprawy jest obecnie dostÍpny
w nowym szarografitowym kolorze, ktÛry
ujednolica estetykÍ tego reflektora ze
wszystkimi produktami oúwietleniowymi
przeznaczonymi do stosowania na zewnπtrz firmy Gewiss.
Zasilanie elektryczne o wysokiej czÍstotliwoúci w wersjach fluorescencyjnych pozwala na osiπgniÍcie komfortu wzrokowego przy stabilnym úwietle, natychmiastowe zapalenie siÍ úwiat≥a bez migotania
i bez dokuczliwego brzÍczenia oraz reduk-

Charakterystyka techniczna

ï stopieÒ ochrony: Glob IP 54; Point i Park IP55; Extro IP 65; Place IP 54,
ï stopieÒ wytrzyma≥oúci na uderzenia IK: Glob IK 10 (20 joule); Point i Park IK 08 (5 joule); Extro IK
szk≥o 9 (10 joule), IK korpus 10 (20 joule), Place IK 10 (20 joule),

ï izolacja: Glob Klasa II; Point i Park Klasa II; Extro Klasa I; Place Klasa II,
ï glow wire: Point i Park: 850∞ PMMA; Glob i Extro 850∞; Place 650∞ PMMA,
ï emisja úwietlna: Point i Park <1,5 Klm; Extro 0 Cd,
ï úrodowiska szczegÛlne CEI 64-8: Point i Park Obszar 2 (przekrÛj702); Extro Obszar 2 (przekrÛj 702/714),

ï zgodnoúÊ z normami: CEI EN 60598-1 i CEI EN 60598-2-3.
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Place
System oúwietleniowy Place przeznaczony jest dla obszarÛw publicznych i mieszkaniowych. Zosta≥ wyposaøony w atestowany s≥upek z wyt≥oczonego aluminium oraz szeúÊ prowadnic, w ktÛre ñ przy pomocy odpowiedniego ramienia ñ moøna wprowadziÊ do szeúciu kul. Kule sπ nastÍpnie
umieszczane na s≥upku na preferowanej wysokoúci i mogπ byÊ ≥atwo przesuwane, rÛwnieø po zainstalowaniu
80
i w czasie pracy produktu.
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cjÍ zuøycia energii elektrycznej. Gwarantuje teø wiÍkszπ trwa≥oúÊ
lamp i bezpieczne wy≥πczenie zasilania w przypadku zuøytej lub
wadliwej lampy.
Wersje fluorescencyjne Extro pracujπ z elektronicznymi urzπdzeniami zasilajπcymi sklasyfikowanymi jako A2
zgodnie z indeksem EEI (Energetic
Efficiency Index ñ Indeks Wydajnoúci
Energetycznej). Jest to najwiÍksza
osiπgalna wartoúÊ w przypadku úciemnianych opraw oúwietleniowych
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Oprawa Glob
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S≥upek jest dostarczany z podstawπ
z t≥oczonego aluminium. DziÍki uniwersalnym
zaczepom
moøna zainstalowaÊ
elementy dodatkowe:
kosze, tabliczki sygnalizacyjne i telekamery,
przekszta≥cajπc s≥upek w wielofunkcyjny
wspornik.
Kule wykonane sπ z przezroczystego
metakrylanu, co gwarantuje zachowanie
przezroczystoúci w miarÍ up≥ywu czasu.
WyrÛøniajπ siÍ optykπ ekranowanπ przy
pomocy odpowiedniej os≥ony i odpowiadajπ obecnym wymogom normatywnym
odnoúnie zanieczyszczenia úwietlnego.
Producent wyeliminowa≥ koniecznoúÊ
wykonywania wierceÒ podczas okablowania: przewÛd z podwÛjnπ izolacjπ jest
umieszczany wzd≥uø prowadnicy na s≥upku, a nastÍpnie zostaje pokryty i chroniony
przez odpowiedni gumowy profil wycinany na miarÍ. Wszystkie s≥upki majπ wykonany otwÛr na przewody i skrzyniπezaciskowπ wraz ze skrzynkπ bezpiecznikowπ.
W celu zwiÍkszenia odpornoúci na czynniki atmosferyczne i zagwarantowania jak
najd≥uøszego czasu pracy, s≥up przed malowaniem jest poddawany chromowaniu
typ 1200. Dodatkowo w przypadku instalacji w úrodowiskach o szczegÛlnej agresywnoúci ze wzglÍdu na obecnoúÊ soli (w úrodowisku morskim lub na drogach gÛrskich
posypywanych solπ w czasie opadÛw úniegu) zastosowano dodatkowy profil zabez79
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pieczajπcy z tworzywa sztucznego. Zostaje on umieszczony ponad s≥upem, nie naruszajπc harmonii instalacji.
Urzπdzenia zbudowane z kilku czÍúci
(od jednego do szeúciu globÛw) sπ ≥atwe
w instalacji. W sk≥ad wstÍpnie konfigurowanych zestawÛw wchodzπ:
ï s≥upek,
ï okablowana i wyfazowana podstawa,
ï zaczepy do s≥upa,
ï przewÛd zasilajπcy z podwÛjnπ izolacjπ,
wstÍpnie okablowany o 8 metrach d≥ugoúci,
ï odb≥yúnik downlight,
ï os≥ona úwiat≥a i globu o úrednicy 400 mm
do wyboru wúrÛd trzech dostÍpnych wariantÛw ñ przezroczystym, mlecznym
i w kolorze dymu.
W celu otrzymania pe≥nego urzπdzenia
wystarczy zamÛwiÊ zestaw do kaødego
globu wspÛlnie ze s≥upem o preferowanej
wysokoúci.
Opracowano
na podstawie materia≥Ûw
firmy ELIT

Elettronica Italiana Sp. z o.o.
ul. T. Nocznickiego 31A
01-918 Warszawa
tel. (22) 896 80 30, 424 73 83
fax (22) 834 61 96
e-mail: elitpolska@poczta.onet.pl
www.el-it.pl
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