
2019KATALOG  
produktów



LUMI TEAM



LUMI TEAM

Wybór oświetlenia jest trudnym i odpowiedzialnym zadaniem. 

Jest to decyzja podejmowana na lata – przełoży się na koszty 

i komfort funkcjonowania ludzi, którzy będą pracować i poruszać 

się w świetle zainstalowanych opraw.

Ty decydujesz o tym jakie to światło będzie: 

O bezpieczeństwie. O komforcie. O wrażeniach. 

Z dumą wesprzemy Cię w tym zadaniu.

''

''

NIEZAWODNE
OŚWIETLENIE
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O LUMI TEAM

Nasze oprawy oświetleniowe są nie tylko funkcjonalnym produktem, są odpowiedzią na wyzwania, 

przed którymi stają nasi Klienci. Wiemy, jak istotną rolę odgrywa odpowiednie oświetlenie 

magazynów, hal produkcyjnych, dróg, parkingów i rozumiemy, jakie znaczenie mają dla firm czy 

gmin oszczędności. Osiągamy znakomite parametry luminancji dzięki komponentom najwyższej 

jakości i odpowiednim projektom. Dbamy o wzornictwo – bazujemy na doświadczeniu, ale i odważnie 

wprowadzamy nowoczesne rozwiązania. Obce są nam kompromisy, gdy chodzi o oprawy sygnowane 

naszą marką, kluczowa jest dla nas dbałość o szczegóły. Oprawy, które sprzedajemy mają zdawać 

codzienny egzamin z efektywności, więc stawiamy na rozwiązania technologiczne, które gwarantują 

wieloletnią żywotność lampy. Jesteśmy pewni tego, co tworzymy dlatego nasze produkty obejmujemy 

wieloletnią gwarancją. Działamy z nastawieniem na precyzję, w ten sposób eliminując miejsce na błędy. 

Dla nas, LUMI TEAM jest synonimem niezawodnego oświetlenia.
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to filary produkcji systemów oświetlenia przemysłowego i drogowego. 

Wyznaczając sobie szczyt do zdobycia – sprostać oczekiwaniom 

najbardziej wymagających Klientów – odrzuciliśmy półśrodki 

i  postanowiliśmy produkować oprawy od podstaw u siebie, w LUMI 

TEAM. Nasze zaplecze technologiczne pozwala na pełną kontrolę nad ich 

wykonaniem: dysponujemy zautomatyzowaną, nowoczesną odlewnią, 

sterowanymi numerycznie maszynami do obróbki skrawaniem, linią 

montażową, laboratorium kontroli jakości i malarnią proszkową.

JAKOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO,  
NIEZAWODNOŚĆ
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LUMI TEAM 
ZAPLECZE TECHNOLOGICZNE 
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Zaplecze technologiczne, które posiadamy, 
pozwala na pełną kontrolę nad wykonaniem 
dedykowanego produktu.

LUMI TEAM



sterowane numerycznie maszyny do 
obróbki skrawaniem

linia montażowa

laboratorium kontroli jakości

malarnia proszkowa

zautomatyzowana, nowoczesna, ciśnieniowa 
odlewnia aluminium
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projekt 
i design 

przygotowanie 
technologii 
produkcji 

odlewanie 
korpusu oprawy 
oświetleniowej 

01 02 03

Rozumiemy, w jakich warunkach 
będą eksploatowane zamawiane 
u nas oprawy. Dobrze zaprojek-
towany produkt jest gwarancją 
płynnie przebiegającej produkcji 
i spełnionych oczekiwań po 
etapie montażu, dlatego przy-
wiązujemy do tego dużą wagę. 
Nasi inżynierowie pracują 
nad sercem opraw w Polsce, 
a nadanie wyglądu oprawie po-
wierzamy doświadczonym 
projektantom wzornictwa w kraju 
i za granicą.

Nad powstaniem produktu 
czuwa nasz zespół inżynierów 
i technologów. Wykorzystu-
jąc programy CAD i CAM, przy-
gotowują oprawę do produkcji 
seryjnej. Potrzebne systemy 
mocujące, formy, okrojniki, 
oprzyrządowanie do montażu, 
konstrukcje stalowe projektuje-
my i produkujemy we własnym 
zakresie.

Na jakość produktu mają wpływ 
maszyny, ale i sam stop wyko-
rzystywany do wytworzenia 
korpusu. Dlatego do produkcji 
wykorzystujemy najnowszej 
generacji maszyny odlewnicze, 
które są wyposa żone w system 
wykonywania wtrysku w czasie 
rzeczywistym, tzw. RealTime. 
Dzięki temu osiągamy ponad-
przeciętną trwałość i jednoli-
tość struktury w porównaniu do 
tradycyjnych rozwiązań. Duże 
znaczenie ma automa tyzacja 
procesu produkcji - nasze 
maszyny odlewnicze współpra-
cują z robotami w automatycz-
nych celach odlewniczych. Ma-
teriałem konstrukcyjnym jest u 
nas stop aluminium, gwarantu-
jący bardzo dobre właściwości 
mechaniczne oraz termiczne.

Z naszej odlewni możesz skorzystać także 
przy realizacji własnego projektu!" "
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LUMI TEAM

JAK PRACUJEMY?
Przede wszystkim pracujemy tuż obok Ciebie – nasze oświetlenie produkowane jest 
w jednym zakładzie w Polsce. Dzięki naszemu doświadczeniu i własnemu zapleczu 
wytwarzamy wysokiej jakości produkty w konkurencyjnej cenie.

PROCES POWSTAWANIA PRODUKTU



ekologiczne 
malowanie  
elektrostatyczne

zautomatyzowany 
montaż 

zautomatyzowana 
obróbka 
mechaniczna  

kontrola jakości    
i bezpieczeństwa

04 05 06 07

Przy wykonywaniu niezbęd-
nych otworów oraz elementów 
konstrukcyjnych w korpusach 
opraw szczególnie ważna jest 
precyzja. Osiągamy ją dzięki 
pracy na własnych masz- 
nach obróbczych CNC, których 
posiadamy ponad dwadzieścia. 
Są to nowoczesne wieloosiowe 
centra obróbkowe – najstar-
sza maszyna nie ma pięciu lat, 
co wpływa na brak odchyleń 
w wynikach pracy. Całość 
procesu jest zautomatyzowa-
na, dzięki czemu zapewniamy 
najlepsze dopasowanie korpusu 
i komponentów opraw.

Chemiczne przygotowa-
nie powierzchni oprawy 
do malowania wpływa na 
trwałość lakieru, więc nawet 
po wielu latach nasza oprawa 
będzie wyglądała jak nowa. 
Nasz zespół w tym zadaniu 
wspierają renomowani 
dostawcy rozwiązań sprzę-
towych oraz środków che-
micznych i farb proszkowych. 
Dzięki własnemu zapleczu 
technologicznemu w postaci 
nowoczesnej, ekologicznej 
lakierni proszkowej oprawy 
LUMI TEAM cechuje najwyższa 
jakość wykończenia po-
wierzchni.

Posiadamy linię montażową 
przygotowaną do robotyzacji. 
Wykorzystujemy komponen-
ty sprawdzonych dostawców, 
dzięki czemu finalny efekt 
spełnia wszystkie założenia.

Każda oprawa przechodzi bada- 
nie na stanowisku kontrolnym.
Sprawdzamy jej bezpieczeń-
stwo elektryczne i popraw-
ność działania. Nasze oprawy 
są badane i certyfikowane 
przez niezależne laboratoria. 
Do Klientów trafiają produkty, 
których jesteśmy w 100% 
pewni.
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LUMI TEAM

Zapewniamy wysoki współczynnik 
przewodzenia ciepła, wykorzystując 
stop aluminium z dodatkiem miedzi.

Dbamy o to, aby proces 
produkcji odbywał się w sposób 
zrównoważony, bez szkodliwych 
substancji chemicznych.

Zwiększamy czystość stopu aluminium przez co 
poprawiamy jego zdolność do odprowadzania ciepła 
do otoczenia. W tym celu nasz park maszynowy 
wyposażyliśmy w urządzenie do odgazowywania 
ciekłego stopu aluminium.

CO WYRÓŻNIA NASZ 
PROCES PRODUKCJI

Gwarantujemy najwyższą 
jakość i trwałość oprawy, 
dzięki automatyzacji procesu 
produkcyjnego.



POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO 
WYBRAĆ LUMI TEAM
• nowoczesne zaplecze technologiczne

• oprawy wykonywane wewnątrz firmy

• równowaga ekologiczna produkcji

• funkcjonalność i wszechstronność opraw

• znakomite parametry oświetleniowe

• nowoczesne wzornictwo

• spełnienie norm unijnych

• gwarancja i serwis

• produkt polski

WSPÓŁPRACA
Jeśli potrzebujesz systemu oświetlenia 
przemysłowego, stworzonego w oparciu 
o najnowsze technologie, pod Twoje 
potrzeby i założenia, możesz na nas liczyć. 
Zdecyduj się na jedną z naszych opraw 
oświetleniowych lub skorzystaj z naszego 
parku maszynowego, aby zrealizować 
własny projekt.
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LUMI TEAM

• hal produkcyjnych

• hal magazynowych

• obiektów sportowych

• lotnisk

• dróg

• parkingów i placów manewrowych

• budynków

• stacji paliw

• obiektów użyteczności publicznej

ZAPEWNIAMY 
OŚWIETLENIE 
LED DLA:



*Obliczenia wykonano dla dwóch opraw o zbliżonym strumieniu świetlnym (LUMI TEAM SQUARE 130 W oraz tradycyjnej lampy meta-halogenowej   
  o mocy 250 W), przy założeniu, że obie lampy pracują 251 dni w roku, 24 godziny na dobę, przy koszcie prądu 40 gr/kWh.

Oprawy LUMI TEAM 
zapewniają oszczędności

ZUŻYCIE ENERGII KOSZTY

TRADYCYJNA OPRAWA  
META-HALOGENOWA 250 W  1506   kWh/rok 602   zł/rok

OPRAWA LUMI TEAM 
SQUARE 130 W  783    kWh/rok 313   zł/rok

OSZCZĘDNOŚĆ NA JEDNEJ OPRAWIE -48%*

14

OPRAWY  
PRZEMYSŁOWE

Oprawy wykorzystywane w przemyśle muszą spełniać szereg norm i wymogów, by zapewniać najwyższej 
jakości oświetlenie oraz komfort pracy. Magazyny, hale produkcyjne czy wystawowe, potrzebują odpowiednich 
rozwiązań, które pozwolą zadbać nie tylko o efektywność pracy zatrudnionych osób, ale również o portfel 
właściciela firmy. Aby spełnić te warunki, stworzyliśmy oprawy LED, które sprawdziliśmy na własnej skórze 
– we własnych halach produkcyjnych i magazynach, dlatego możemy być pewni ich doskonałej jakości. 
Od projektu po ostateczną kontrolę jakości – proces produkcyjny odbywa się w naszym zakładzie w Polsce, pod 
okiem doświadczonych specjalistów. Dlatego oddając nasze oprawy w ręce Klientów, gwarantujemy ich 
niezawodność, bezpieczeństwo i wydajność.  

W naszym katalogu prezentujemy oprawy przemysłowe dopasowane do różnych potrzeb. 
Łączy je zachowanie znakomitych parametrów, funkcjonalność, wykorzystanie 
nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz najwyższa jakość komponentów. 
Wszystko to przekłada się na oszczędności dla Twojej firmy na poziomie do 
50% oraz komfort funkcjonowania pracowników, którzy będą przebywać 
w pomieszczeniach oświetlanych naszymi oprawami.

ZAPEWNIAMY 
OŚWIETLENIE 
LED DLA:



BEETLE LED HIGH BAY
OPRAWA, KTÓRA PODNOSI 
POPRZECZKĘ W OŚWIETLENIU LED

KLUCZOWE
ZALETY

OPRAWY
BEETLE
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Tworząc oprawę BEETLE LED HIGH BAY, postanowiliśmy zejść 
z wyznaczonej przez przyjęte standardy ścieżki i podążyć w kierunku 
znaczącego podniesienia parametrów. Produkt, który powstał, 
oznacza dla nas misję zakończoną sukcesem, dla Ciebie – korzyści na 
płaszczyźnie wydajności i zwrotu z inwestycji.

Oprawę BEETLE LED HIGH BAY charakteryzują duża moc (do 250 
W) i wysoki strumień świetlny (do 37 750 lm), ale przede wszystkim 
doskonała skuteczność świetlna (nawet do 177 lm/W!) co przekłada się 
na natychmiastowe oszczędności. Duże znaczenie ma także żywotność 
światła przedłużona do 100 000 h (L80B10). Jednak najbardziej dumni 
jesteśmy z rozwiązania LUMI COOL®. Oprawę podzieliliśmy fizycznie na 
dwie oddzielne komory – jedną z diodami i drugą z zasilaczem. Pomiędzy 
nimi zaprojektowaliśmy użebrowaną przestrzeń, która zapewnia 
odprowadzanie ciepła oraz przepływ powietrza chłodzącego obie 
komory. To rozwiązanie gwarantuje najbardziej wydajne chłodzenie obu 
źródeł ciepła oprawy i przekłada się na jej stabilną, długoletnią pracę.

" "Skuteczność świetlna 
do 177 lm/W! 

" "Moc do 250W! 

" "Doskonale odprowadza ciepło 
nawet w temperaturze 50°C.

LUMI TEAM



BEETLE LED HIGH BAY
ZA

ST
OS

OW
AN

IE • hale produkcyjne i wystawowe

• odlewnie, huty, itp.

• magazyny

• centra logistyczne  

• lotniska i dworce

• place manewrowe

• obiekty sportowe

• oświetlenie budynków i reklam

• oświetlenie placów i skrzyżowań

KLUCZOWE
ZALETY

OPRAWY
BEETLE

• wyjątkowa skuteczność świetlna do 177 lm/W
• moc nawet do 250W
• żywotność do 100 000 h (L80B10)
• odporność na wysokie temperatury (LUMI COOL®)
• wszechstronne zastosowanie
• szeroki wachlarz mocy i kątów świecenia
• możliwość wymiany źródła LED
• łatwy montaż i ustawienie (uchwyt regulowany)
• możliwość zaadaptowania pod każdy system sterujący
• włoski design i solidne wykonanie (IP67, IK09)
• produkt polski
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NOWOCZESNA I SOLIDNA BUDOWA
• wygląd nadany przez włoskich projektantów

• odlew wysokociśnieniowy z aluminium

• konstrukcja oprawy umożliwia zastosowanie wysokich mocy 
(nawet do 250 W)

• IP67, IK09

• produkt w pełni nadający się do recyklingu

przykład konstrukcji stadionowej

ŁATWY I SZYBKI MONTAŻ
• 3 opcje  zawieszenia: 

-na linkach  
-na uchwycie  
-jednopunktowe

• uchwyt płynnie regulowany co 15°

INTELIGENTNY 
ZASILACZ
• wyposażony w filtr 

przeciwprzepięciowy

• dostępny z funkcją CLO 
i opcją ściemniania

ROZWIĄZANIE 
LUMI COOL®
• ochrona przed przegrzaniem 

i zwiększona wydajność termiczna 
obudowy dzięki zastosowaniu 
swobodnego przepływu 
powietrza między komorą 
zasilacza a źródłem LED

• zwiększona żywotność oprawy 
dzięki dużej powierzchni 
efektywnie odprowadzającej 
ciepło do otoczenia

• stabilna praca lampy nawet 
w temperaturze 50°C
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WYJĄTKOWO WYDAJNE 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
• żywotność diod powyżej 

100’000h (L80B10)

• możliwość wyposażenia oprawy 
w diody mid-power 
lub high-power

• zastosowanie diod o tych samych 
powtarzalnych parametrach 
(binowanie) gwarantuje 
wyjątkową efektywność świetlną 
oprawy

• szeroki wybór strumieni 
świetlnych

• możliwość wymiany źródła LED 

FUNKCJONALNA SATELITA OPRAWY
• ułatwione manewrowanie dzięki uchwytom

• równomiernie rozprowadzone ciepło

• zwiększona estetyka

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 
OPTYKA
• optyka PMMA z wysoką 

przepuszczalnością światła

• szeroki wybór kątów świecenia

• niski współczynnik olśnienia 
UGR

PRECYZYJNE 
LAKIEROWANIE
• ekologiczne malowanie 

proszkowe

• zwiększona trwałość 
lakieru dzięki chemicznemu 
przygotowaniu powierzchni
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LUMI TEAM

REGULOWANY
UCHWYT MONTAŻOWY

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8
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9
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10
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12
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14

14

15

15

16

16

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

J J

K K

L L

DANE TECHNICZNE

ZAWIESZENIE
NA LINKACH

WYMIARY [mm]

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

ZŁĄCZKI TYPU
PLUG IN SOCKET

BEETLE LED HIGH BAY 
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

25
5,
8

462,9114

11
4

11

22

33

44

55

66

A
A

B
B

C
C

D
D

255,8

462,9
114

114

Źródła światła diody LED

Pobór mocy max. 250 W

Strumień świetlny oprawy max. 37 750 lm

Skuteczność świetlna oprawy max. 177 lm/W

Temperatura barwowa 4000 K, 5000 K, 6000 K

Współczynnik oddawania barw (CRI) 70, 80, 90

Żywotność 100 000 h (L80B10)

Temperatura pracy -40°C do +50°C

Dostępne kąty świecenia 55°, 89°, 27°/118°

Klasa elektryczna/energetyczna I/A++

Korpus aluminium wysokociśnieniowe

Wykończenie lakier proszkowy

Kolor antracyt, inne kolory na zamówienie

Optyka PMMA

Stopień szczelności IP67

Odporność uderzeniowa IK09

Waga 8 kg

Napięcie zasilania ~230 V

Częstotliwość 50 Hz

Gwarancja 5 lat

Systemy sterowania opcjonalnie
Na życzenie Klienta oprawa może być 
wyposażona w zasilacz przystosowany 
do sterowania zdalnego  wykorzystując 
protokół DALI lub 1 – 10 V. 

19 Tolerancja strumienia świetlnego i poboru mocy +/- 10%. Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według 
norm PN-EN 13032-4:2015-09 oraz PN-EN 60598-1:2015-04 w temperaturze otoczenia 25°C. Producent nie zapewnia elementów zawieszenia.



 NR INDEKSU NAZWA 
MOC  

OPRAWY
STRUMIEŃ ŚWIETLNY 

OPRAWY
SKUTECZNOŚĆ  

ŚWIETLNA OPRAWY
WSPÓŁCZYNNIK 

ODDAWANIA BARW

0106060XXXKFAA011  BEETLE 60 LED,  60 W CRI 70 60 10620 177 70

0110060XXXKFAA011  BEETLE 60 LED,  100 W CRI 70 100 17100 171 70

0113060XXXKFAA011  BEETLE 60 LED,  130 W CRI 70 130 21840 168 70

0115060XXXKFAA011  BEETLE 60 LED,  150 W CRI 70 150 24600 164 70

0120060XXXKFAA011  BEETLE 60 LED,  200 W CRI 70 200 31600 158 70

0125060XXXKFAA011  BEETLE 60 LED,  250 W CRI 70 250 37750 151 70

0106060XXXKFAA021  BEETLE 60 LED,  60 W CRI 80 60 9660 161 80

0110060XXXKFAA021  BEETLE 60 LED,  100 W CRI 80 100 15500 155 80

0113060XXXKFAA021  BEETLE 60 LED,  130 W CRI 80 130 19630 151 80

0115060XXXKFAA021  BEETLE 60 LED,  150 W CRI 80 150 22200 148 80

0120060XXXKFAA021  BEETLE 60 LED,  200 W CRI 80 200 28400 142 80

0125060XXXKFAA021  BEETLE 60 LED,  250 W CRI 80 250 34000 136 80

KRZYWE ROZSYŁU 

TERMIKA

RODZINA

Temperature

[C]

67,5

66,8

66,2

65,5

64,9

64,2

63,6

62,9

62,3

61,6

61,0

Temperature

[C]

67,5

66,8

66,2

65,5

64,9

64,2

63,6

62,9

62,3

61,6

61,0

Temperature

67,5

66,8

66,2

65,5

64,9

64,2

63,6

62,9

62,3

61,6

61,0

 Przy zamówieniu proszę określić krzywą rozsyłu oraz temperaturę barwową.

20Tolerancja strumienia świetlnego i poboru mocy +/- 10%. Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według 
norm PN-EN 13032-4:2015-09 oraz PN-EN 60598-1:2015-04 w temperaturze otoczenia 25°C. Producent nie zapewnia elementów zawieszenia.

Poniższe rysunki pokazują jak wygląda termika oprawy podczas pracy oprawy. Użebrowana powierzchnia 
skutecznie odprowadza nadmiar ciepła do otoczenia nawet w temperaturze 50°C!

Pełen wybór krzywych rozsyłu dostępny na stronie www.lumiteam.eu
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SQUARE LED HIGH BAY KLUCZOWE
ZALETY

OPRAWY
SQUARE

" "Jej głównymi atutami są 
wszechstronność 
i elastyczność zastosowań.

" "Dzięki dużej wydajności 
(150 lm/W)  i wysokiej 
klasie szczelności (IP67) 
świetnie sprawdza się 
w roli naświetlacza!

21

Głównym atutami oprawy SQUARE LED HIGH BAY są jej 
wszechstronność i elastyczność zastosowań. Może być 
stosowana wewnątrz i na zewnątrz oraz mocowana na 
wiele sposobów – zawieszona na linkach, zamocowana na 
uchwycie, wbudowana w panele sufitowe. Wyposażona w 
szybę ze szkła hartowanego z uszczelką silikonową oprawa 
skutecznie zabezpiecza źródło światła przed mgłą olejową i 
innymi zabrudzeniami. W związku z tym, że charakteryzuje 
ją duża wydajność (do 150 lm/W) i wysoka klasa szczelności 
(IP67), świetnie sprawdza się w roli naświetlacza oświetlając 
nie tylko hale produkcyjne i magazynowe czy obiekty 
sportowe, ale również  parkingi, fasady budynków, pomniki 
i inne obiekty architektoniczne. Duży wybór mocy i rodzajów 
optyki pozwala na idealne dopasowanie oświetlenia do 
potrzeb Klienta. Ta niewielkich rozmiarów oprawa o dużej 
wydajności jest oświetleniowym strzałem w dziesiątkę.

OPRAWA, KTÓRA ZAPEWNIA 
OSZCZĘDNOŚCI DO KWADRATU

LUMI TEAM



SQUARE LED HIGH BAY KLUCZOWE
ZALETY

OPRAWY
SQUARE

• skuteczność świetlna oprawy do 150 lm/W
• wszechstronne zastosowanie
• możliwość montażu w panele sufitowe
• możliwość zastosowania rastra/odbłyśnika
• zastosowanie szyby ze szkła hartowanego 
• szeroki wachlarz mocy i kątów świecenia
• możliwość wymiany źródła LED
• łatwy montaż i ustawienie (uchwyt regulowany)
• możliwość zaadaptowania pod każdy system sterujący
• nowoczesny design i solidne wykonanie (IP67, IK09)
• produkt polski

22

ZA
ST

OS
OW

AN
IE • hale produkcyjne i wystawowe

• odlewnie, huty, itp.
• magazyny
• centra logistyczne  
• lotniska i dworce
• place manewrowe
• obiekty sportowe
• stacje benzynowe
• oświetlenie budynków i reklam
• oświetlenie placów i skrzyżowań



przykład konstrukcji stadionowej

SKUTECZNE ODPROWADZANIE CIEPŁA
Konstrukcja oprawy i jej użebrowanie zapewniają jej wyjątkową wydajność termiczną nawet w 40°C.

NOWOCZESNA BUDOWA, SOLIDNE WYKONANIE
• kompaktowy, nowoczesny design

• odlew wysokociśnieniowy z aluminium

• precyzyjna obróbka na centrach frezarskich

• IP67, IK09

• produkt w pełni nadający się do recyklingu

ŁATWY I SZYBKI MONTAŻ
• zawieszenie na linkach lub uchwycie

• uchwyt płynnie regulowany co 15°

• możliwość przygotowania specjalnej 
konstrukcji na życzenie Klienta

23
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INTELIGENTNY ZASILACZ
•  wyposażony w filtr przeciwprzepięciowy

•  dostępny z funkcją CLO i opcją 
ściemniania

WYJĄTKOWO WYDAJNE 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
•  żywotność diod  do 100 000 h  

(L70B50)

•  możliwość wyposażenia oprawy 
 w diody mid-power lub high-power

• zastosowanie diod o tych samych 
powtarzalnych parametrach 
(binowanie) gwarantuje wyjątkową 
efektywność świetlną oprawy

•  szeroki wybór strumieni świetlnych

• możliwość wymiany źródła LED 

PRECYZYJNE LAKIEROWANIE
• ekologiczne malowanie proszkowe

• chemiczne przygotowanie powierzchni do 
malowania wpływa na trwałość lakieru 

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 
OPTYKA
•  świetna przepuszczalność światła

•  szeroki wybór kątów świecenia

•  niski współczynnik olśnienia 

•  możliwość zastosowania rastra/
odbłyśnika

24

TRWAŁE KOMPONENTY
Szyba ze szkła hartowanego 
z uszczelką silikonową zabezpiecza 
źródło światła przed mgłą olejową 
i innymi zabrudzeniami.



LUMI TEAM

Źródła światła diody LED

Pobór mocy max. 150 W

Strumień świetlny oprawy max. 22 500 lm

Skuteczność świetlna oprawy max. 150 lm/W

Temperatura barwowa 4000 K, 5000 K, 6000 K

Współczynnik oddawania barw (CRI) 70, 80, 90

Żywotność 100 000 h (L70B50)

Temperatura pracy -40°C do +40°C

Dostępne kąty świecenia 55°, 94°, 110°, 37°/103°

Klasa elektryczna/energetyczna I/A++

Korpus aluminium wysokociśnieniowe

Wykończenie lakier proszkowy

Kolor antracyt, inne kolory na zamówienie

Szyba szkło hartowane

Optyka PMMA

Stopień szczelności IP67

Odporność uderzeniowa IK09

Waga 7 kg

Napięcie zasilania ~230 V

Częstotliwość 50 Hz

Gwarancja 5 lat

Systemy sterowania opcjonalnie 

DANE TECHNICZNE WYMIARY [mm]

ZAWIESZENIE
NA LINKACH

REGULOWANY
UCHWYT MONTAŻOWY

RAMKA 
MONTAŻOWA

RASTERZŁĄCZKI TYPU
PLUG IN SOCKET

Na życzenie Klienta oprawa może być 
wyposażona w zasilacz przystosowany 
do sterowania zdalnego  wykorzystując 
protokół DALI lub 1 – 10 V. 
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SQUARE LED HIGH BAY 

25 Tolerancja strumienia świetlnego i poboru mocy +/- 10%. Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według 
norm PN-EN 13032-4:2015-09 oraz PN-EN 60598-1:2015-04 w temperaturze otoczenia 25°C. Producent nie zapewnia elementów zawieszenia.



 
 

NR INDEKSU
 

NAZWA
MOC  

OPRAWY 
STRUMIEŃ ŚWIETLNY 

OPRAWY 
SKUTECZNOŚĆ  

ŚWIETLNA OPRAWY 
WSPÓŁCZYNNIK 

ODDAWANIA BARW

0205040XXXKFAA011  SQUARE 40 LED, 50 W, CRI 70 50 6500 130 70

0207040XXXKFAA011  SQUARE 40 LED, 70 W, CRI 70 70 9100 130 70

0209040XXXKFAA011  SQUARE 40 LED, 90 W, CRI 70 90 11700 130 70

0205040XXXKFAA021  SQUARE 40 LED, 50 W, CRI 80 50 6000 120 80

0207040XXXKFAA021  SQUARE 40 LED, 70 W, CRI 80 70 8400 120 80

0209040XXXKFAA021  SQUARE 40 LED, 90 W, CRI 80 90 10800 120 80

0209060XXXKFAA011  SQUARE 60 LED, 90 W, CRI 70 90 12600 140 70

0211060XXXKFAA011  SQUARE 60 LED, 110 W, CRI 70 110 15400 140 70

0213060XXXKFAA011  SQUARE 60 LED, 130 W, CRI 70 130 18200 140 70

0209060XXXKFAA021  SQUARE 60 LED, 90 W, CRI 80 90 11700 130 80

0211060XXXKFAA021  SQUARE 60 LED, 110 W, CRI 80 110 14300 130 80

0213060XXXKFAA021  SQUARE 60 LED, 130 W, CRI 80 130 16900 130 80

0210100XXXKFAA011  SQUARE 100 LED, 100 W, CRI 70 100 15000 150 70

0213100XXXKFAA011  SQUARE 100 LED, 130 W, CRI 70 130 19500 150 70

0215100XXXKFAA011  SQUARE 100 LED, 150 W, CRI 70 150 22500 150 70

0210100XXXKFAA021  SQUARE 100 LED, 100 W, CRI 80 100 14000 140 80

0213100XXXKFAA021  SQUARE 100 LED, 130 W, CRI 80 130 18200 140 80

0215100XXXKFAA021  SQUARE 100 LED, 150 W, CRI 80 150 21000 140 80

KRZYWE ROZSYŁU 
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26Tolerancja strumienia świetlnego i poboru mocy +/- 10%. Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według 
norm PN-EN 13032-4:2015-09 oraz PN-EN 60598-1:2015-04 w temperaturze otoczenia 25°C. Producent nie zapewnia elementów zawieszenia.

Przy zamówieniu proszę określić krzywą rozsyłu oraz temperaturę barwową.
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Pełen wybór krzywych rozsyłu dostępny na stronie www.lumiteam.eu





Oświetleniowe rozwiązania dla miast autorstwa 
LUMI TEAM łączą w sobie funkcjonalność, 
oszczędność i estetykę. 
Tworząc je, pomyśleliśmy 
o wszystkich najważniejszych 
kwestiach:

OPRAWY  
DROGOWE

• strumieniu światła, który zapewni bezpieczeństwo i 
wygodę osobom 
korzystającym z miejskiej przestrzeni

• obniżonym zużyciu energii, dzięki któremu 
spadną koszty utrzymania oraz eksploatacji 
i zredukowana zostanie emisja 
CO2 do atmosfery 

• dostosowaniu do architektury miasta

Przestrzeń miejska bywa wymagająca i pełna wyzwań - nie tylko dla mieszkańców miasta, którzy 
każdego dnia przemierzają jego szlaki, ale także dla tych, którzy je projektują. Lokalne władze 
i architekci stoją przed niełatwym zadaniem, jakim jest stworzenie przestrzeni spełniającej 
oczekiwania kilku grup użytkowników. Z jednej strony jest to bezwzględne bezpieczeństwo dla 
pieszych oraz kierowców, z drugiej optymalizacja kosztów i dbałość o otaczające nas środowisko. 
Czy da się pogodzić potrzeby wszystkich?

Wykorzystujemy technologię LED, która sprawia, że nasze oprawy drogowe są nie tylko 
energooszczędne, ale też wyjątkowo trwałe, są zaprojektowane, aby świecić nawet 100 000 
godzin. Dzięki doskonałej skuteczności świetlnej, która wyróżnia nasze produkty, możesz liczyć 
na znaczne oszczędności oraz szybki zwrot z inwestycji. Emitowane przez nie światło wysokiej 
jakości i o świetnych parametrach stwarza doskonałe warunki do życia i poruszania się po drogach 
czy chodnikach. Oprawy LUMI TEAM są odpowiedzią na wielopoziomowe potrzeby miasta 
i jego mieszkańców.



CITY STREET LED KLUCZOWE
ZALETY

OPRAWY
CITY

OPRAWA, KTÓRA ROZŚWIETLI 
CI DROGĘ

CITY STREET LED cechuje się wyjątkową 
skutecznością świetlną na poziomie aż 
150 lm/W, dzięki czemu świetnie radzi sobie na 
dużych otwartych przestrzeniach. Technologia LED 
w porównaniu z tradycyjnym oświetleniem pozwala 
na zmniejszenie zużycia energii oraz redukcję kosztów 
nawet o 50%, zapewniając jednocześnie zdecydowanie dłuższą 
żywotność oprawy. Dlatego CITY STREET LED to rozwiązanie, które 
gwarantuje doskonałej jakości światło, a także znaczne oszczędności 
dla lokalnego budżetu i szybki zwrot z inwestycji przy wymianie oświetlenia. 

Opracowując CITY STREET LED, na pierwszym miejscu postawiliśmy aspekty 
techniczne i jakość komponentów. Chcieliśmy, by oprawa wyróżniała się prostym 
designem i konstrukcją, która odpowiada rynkowym standardom. W związku z tym, aby 
zwiększyć ochronę przed przegrzaniem diod, w oprawie wydzielono osobne komory na zasilanie 
oraz moduł LED. Zewnętrzna powierzchnia odprowadzająca ciepło została wykonana w technologii 
płaskiego radiatora o samoczyszczącej konstrukcji. Oprawa została również wyposażona w filtr, 
który wyrównuje ciśnienie między wnętrzem oprawy i otoczeniem bez zasysania powietrza. Niezwykle 
ważne są dla nas kwestie bezpieczeństwa, dlatego oprawa posiada system odcięcia prądu w momencie jej 
otwarcia, podczas gdy beznarzędziowy dostęp do komory zasilania znacząco ułatwia jej ewentualne serwisowanie. 
Dodatkowo CITY STREET LED daje użytkownikowi możliwości zintegrowania z dowolną siecią inteligentnego sterowania, 
maksymalizując tym samym oszczędności, a to wszystko przy użyciu najlepszej jakości komponentów.

" "
Projekt tej oprawy przemyślany został od A do Z, by w pełni dopasować się do wymogów 
terenów zabudowanych i spełnić oczekiwania najbardziej wymagających inwestorów.
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KLUCZOWE
ZALETY

OPRAWY
CITY

ZASTOSOWANIE
• drogi miejskie
• drogie osiedlowe
• place manewrowe
• parkingi
• skrzyżowania i skwery

CITY STREET LED cechuje się wyjątkową 
skutecznością świetlną na poziomie aż 
150 lm/W, dzięki czemu świetnie radzi sobie na 
dużych otwartych przestrzeniach. Technologia LED 
w porównaniu z tradycyjnym oświetleniem pozwala 
na zmniejszenie zużycia energii oraz redukcję kosztów 
nawet o 50%, zapewniając jednocześnie zdecydowanie dłuższą 
żywotność oprawy. Dlatego CITY STREET LED to rozwiązanie, które 
gwarantuje doskonałej jakości światło, a także znaczne oszczędności 
dla lokalnego budżetu i szybki zwrot z inwestycji przy wymianie oświetlenia. 

Opracowując CITY STREET LED, na pierwszym miejscu postawiliśmy aspekty 
techniczne i jakość komponentów. Chcieliśmy, by oprawa wyróżniała się prostym 
designem i konstrukcją, która odpowiada rynkowym standardom. W związku z tym, aby 
zwiększyć ochronę przed przegrzaniem diod, w oprawie wydzielono osobne komory na zasilanie 
oraz moduł LED. Zewnętrzna powierzchnia odprowadzająca ciepło została wykonana w technologii 
płaskiego radiatora o samoczyszczącej konstrukcji. Oprawa została również wyposażona w filtr, 
który wyrównuje ciśnienie między wnętrzem oprawy i otoczeniem bez zasysania powietrza. Niezwykle 
ważne są dla nas kwestie bezpieczeństwa, dlatego oprawa posiada system odcięcia prądu w momencie jej 
otwarcia, podczas gdy beznarzędziowy dostęp do komory zasilania znacząco ułatwia jej ewentualne serwisowanie. 
Dodatkowo CITY STREET LED daje użytkownikowi możliwości zintegrowania z dowolną siecią inteligentnego sterowania, 
maksymalizując tym samym oszczędności, a to wszystko przy użyciu najlepszej jakości komponentów.

•  skuteczność świetlna oprawy do 150  lm/W 
•  energooszczędność, która gwarantuje szybki zwrot z inwestycji
• konstrukcja i wyposażenie oprawy spełniają wymogi większości 

terenów zabudowanych
• łatwy montaż na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie
• płynna regulacja położenia w zakresie -10° do 0° oraz 0° do +10°
• możliwość zaadaptowania pod każdy system sterujący 

(np. gniazdo NEMA)
• najwyższej jakości komponenty
•  nowoczesny design i solidne wykonanie (IP67, IK09)
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PŁASKI RADIATOR O KONSTRUKCJI 
SAMOCZYSZCZĄCEJ
Zewnętrzna powierzchnia odprowadzająca ciepło wykonana 
w technologii płaskiego radiatora o konstrukcji samoczyszczącej.

SKUTECZNE ODPROWADZENIE CIEPŁA
Oprawa składa się z osobnej komory zasilania i osobnej 
komory z modułem LED.

BEZNARZĘDZIOWY DOSTĘP
Oprawa posiada beznarzedziowy dostęp do komory zasilania.

ELASTYCZNOŚĆ ZASTOSOWAŃ
Dostępny duży wybór optyk i krzywych rozsyłu.
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STEROWANIE BEZPRZEWODOWE
Oprawę można zaadoptować pod każdy bezprzewodowy 
system sterujący (np. gniazdo NEMA).

SYSTEM ODCIĘCIA ZASILANIA
Bezpieczeństwo zapewnia system odcięcia 
zasilania w momencie otwarcia oprawy.

FILTR WYRÓWNUJĄCY CIŚNIENIE
Oprawa wyposażona w filtr umożliwiwający 
wyrównywanie ciśnienia między wnętrzem oprawy 
i otoczeniem bez zasysania nieczystości.

WSZECHSTRONNY 
MONTAŻ
Regulowany system mocowania 
o średnicy Ø 42-60 mm pozwala na 
montaż zarówno na wysięgniku jak 
i bezpośrednio na słupie.

PŁYNNA REGULACJA KĄTA
Płynna regulacja położenia w zakresie od -10° do 0° oraz  od  0° do +10°.

-10°

+10°



MONTAŻ 

CITY STREET LED
DANE TECHNICZNE WYMIARY [mm]

Źródła światła diody LED

Pobór mocy max. 60 W

Strumień świetlny oprawy max. 8 800 lm

Wydajność oprawy max. 150 lm/W

Temperatura barwowa 4000 K

Współczynnik oddawania barw (CRI) 70

Żywotność 100 000 h (L70B50)

Temperatura pracy -40°C do +40°C

Dostępne kąty świecenia asymetryczne

Klasa elektryczna/energetyczna I/A++

Korpus aluminium wysokociśnieniowe

Wykończenie lakier proszkowy

Kolor szary

Optyka PMMA + szyba hartowana

Stopień szczelności IP67

Odporność uderzeniowa IK09

Waga 4,5 kg

Napięcie zasilania ~230 V

Częstotliwość 50 Hz

Gwarancja 5 lat

Systemy sterowania bezprzewodowe 
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Ø42 - Ø60 mm

Uniwersalny uchwyt montażowy
(do montażu na słupie i wysięgniku)

Wszechstronny 
montaż
Regulowany system mocowania
o średnicy Ø42-Ø60mm pozwala na
montaż zarówno na wysięgniku jak 
i beżpośrednio na słupie
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LUMI TEAM

Uniwersalny uchwyt montażowy 
(do montażu na słupie oraz wysięgniku): Montaż pionowy Montaż poziomy



KRZYWE ROZSYŁU 

1- DO DRÓG MIEJSKICH

4 - DO OŚWIETLENIA OBSZAROWEGO

2- DO DRÓG OSIEDLOWYCH

5- DO DRÓG OSIEDLOWYCH

3- DO DRÓG ORAZ OŚWIETLENIA OBSZAROWEGO

6- DO PARKINGÓW

 
  

NR INDEKSU

 
 

NAZWA MOC  
OPRAWY 

STRUMIEŃ ŚWIETLNY 
OPRAWY 

SKUTECZNOŚĆ  
ŚWIETLNA OPRAWY 

WSPÓŁCZYNNIK 
ODDAWANIA BARW

0302016XXXKFAA011 CITY MINI 16 LED, 20 W, CRI 70 20 3000 150 70

0304024XXXKFAA011 CITY MINI 24 LED, 40 W, CRI 70 40 6000 150 70

0306036XXXKFAA011 CITY MINI 36 LED, 60 W, CRI 70 60 9000 150 70

0308036XXXKFAA011 CITY MIDI 36 LED, 80 W, CRI 70 80 12000 150 70

0310048XXXKFAA011 CITY MIDI 48 LED, 100 W, CRI 70 100 15000 150 70

0312064XXXKFAA011 CITY MIDI 64 LED, 120 W, CRI 70 120 18000 150 70

0315064XXXKFAA011 CITY MAXI 64 LED, 150 W, CRI 70 150 22500 150 70

0318080XXXKFAA011 CITY MAXI 80 LED, 180 W, CRI 70 180 27000 150 70

0320100XXXKFAA011 CITY MAXI 100 LED, 200 W, CRI 70 200 30000 150 70

 

.

RODZINA

cd/klm  ŋ=94%
C0 - C180                      C90 - C270

cd/klm  ŋ=94%
C0 - C180                      C90 - C270

cd/klm  ŋ=94%
C0 - C180                      C90 - C270

cd/klm  ŋ=94%
C0 - C180                      C90 - C270

cd/klm  ŋ=94%
C0 - C180                      C90 - C270

800

cd/klm  ŋ=94%
C0 - C180                      C90 - C270

Tolerancja strumienia świetlnego i poboru mocy +/- 10%. Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według 
norm PN-EN 13032-4:2015-09 oraz PN-EN 60598-1:2015-04 w temperaturze otoczenia 25°C. Producent nie zapewnia elementów zawieszenia.

 Przy zamówieniu proszę określić krzywą rozsyłu
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Montaż poziomy

Pełen wybór krzywych rozsyłu dostępny na stronie www.lumiteam.eu



Na każdym etapie współpracy z nami, od zapytania po finalny 
uścisk dłoni, stawiamy na dzielenie się wiedzą i wsparcie w doborze 
dopasowanego do Twoich potrzeb rozwiązania. 

Jeśli planujesz nową inwestycję, pierwszym krokiem będzie poznanie 
Twoich potrzeb oświetleniowych – omówimy środowisko w jakim 
oprawy będą pracować i jakie warunki mają stworzyć. Jeśli modernizujesz 
obecny system oświetlenia, zaczniemy od jego analizy – określimy jego 
skuteczność, zidentyfikujemy kluczowe problemy oraz ustalimy, jakie 
oszczędności można wypracować dzięki modernizacji.

Po rozpoznaniu dokonanym przez naszych 
ekspertów rozplanujemy system oświetlenia. 
Będzie to rozwiązanie szyte na miarę – zgodne 
z wymogami i z potrzebami korzystających 
z niego osób. Otrzymasz od nas symulację, która 
pozwoli Ci podjąć decyzję na podstawie rzetelnego 
opracowania, a nie jedynie wyobrażeń o efekcie 
końcowym.

Możesz na nas liczyć także na kolejnych etapach. 
Pomożemy Ci wybrać sposób realizacji, jeśli 
zechcesz, zajmiemy się stroną logistyczną 
inwestycji, łącznie z organizacją transportu 
i kontaktem z firmami instalatorskimi. 
Na życzenie Klienta pośredniczymy w instalacji 
zakupionych opraw zapewniając jednocześnie 
zgodność z założeniami projektowymi oraz 
prawidłowy montaż.

Usługi 

Doradztwo
Jesteśmy gotowi do działania w zakresie, który będzie 
dla Ciebie komfortowy.

01

35

LUMI TEAM



I.   

Finansowanie

Gwarancja

Dokładamy starań, by współpraca z LUMI TEAM była 
także wygodna na płaszczyźnie finansów. Dzięki firmom 
leasingowym, z którymi współpracujemy, inwestycja może 
być zrealizowana szybko i bez większych obciążeń dla budżetu 
Twojej firmy.
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Jasne i przejrzyste warunki gwarancji przekładają się na 
oszczędność czasu i brak nerwów w przypadku wystąpienia 
problemów. Jesteśmy pewni naszych produktów, dlatego 
udzielamy nawet 5-letniej gwarancji na sprzedawane przez 
nas oprawy. Co więcej, w przypadku gdy oprawa ulegnie 
awarii z naszej winy, pokryjemy koszty związane z jej 
wymianą.







LUMI TEAM

LUMI TEAM Sp. z o.o. 

Wanaty, Warszawska 2E 

42-260 Kamienica Polska 

POLSKA 

 

Nr tel: +48 34 347 42 80 

E-mail: info@lumiteam.eu 
 
www.lumiteam.eu

Aktualne dane produktów dostępne na naszej stronie www.lumiteam.eu  |  Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych. 

Data aktualizacji dokumentu: 01-08-2019.


