
. . .  więcej niż światło!

PODWÓJNA OSZCZĘDNOŚĆ 
z inteligentną oprawą DABA LED SMD DL-17O

zintegrowane 
źródło światła LED

mikrofalowy 
czujnik ruchu

D A B A
LED SMD

dokładnie wtedy gdy potrzebujesz!!!
ŚWIATŁO
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Wysokiej klasy mikrofalowy czujnik ruchu 
umożliwia:

• regulację zasięgu  wykrywania ruchu 
w zakresie od 1 do 9 m 

• identyfikację „dzień-noc”  -  możliwość 
regulacji  pracy oprawy w zależności 
od natężenia światła zewnętrznego 
w zakresie od 3 do 2000 luxów

•  ustawienie  podtrzymania działania 
oprawy w zakresie od 10 s do 12 min

Potencjometry zastosowanego w DABA LED SMD DL-17O 
mikrofalowego czujnika ruchu umożliwiają 
nastawienie czasu świecenia do koniecznego 
minimum, a tym samym zaprogramowanie 
świecenia oprawy dokładnie wtedy gdy zachodzi 
taka potrzeba

10s - 12min
3 - 2000lx

2,
75
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max 9m max 9m

360O

min 1m

Zastosowane w oprawie zintegrowane 
źródło światła LED SMD pozwala na znaczne 
obniżenie kosztów energii elektrycznej, 
stanowiąc tym samym alternatywę dla 
stosowanych powszechnie lamp żarowych 
lub świetlówek kompaktowych

• Moduł o mocy 17 W wytwarza światło 
o strumieniu 1390 lumenów (bez klosza) 
równym emisji światła wytwarzanego 
przez żarówkę o mocy 100 W

• Trwałość zastosowanych diod szacowana 
jest na 20 000 h, co umożliwia bezobsługową 
eksploatację przez wiele lat

SMD
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Światło na Twoich warunkach!

80% mniej  energii !



• Wysoka szczelność  na poziomie IP44 
oznacza, że oprawa może być stosowana do 
oświetlania pomieszczeń o podwyższonej
wilgotności i zapyleniu, a także do oświetlania 
zadaszonych przestrzeni na zewnątrz budynków

• Bezpieczeństwo użytkowania gwarantuje 
zastosowanie klosza z poliwęglanu (PC) - 
odznaczającego się wysoką wytrzymałością 
na uderzenia (IK09)

• Szeroki wachlarz zastosowań pozwala 
na montaż wewnątrz i na zewnątrz budynku 
zarówno na suficie jak i na ścianie

• Czujnik ruchu ukryty w oprawie

Maksymalny i najbardziej ekonomiczny sposób 
wykorzystania energooszczędnych zalet oprawy 
to montaż w:

 pomieszczeniach gospodarczych
 pomieszczeniach socjalnych
 toaletach
 szatniach 
 klatkach schodowych
 korytarzach
 garażach
 piwnicach

Zastosowanie oprawy DABA LED SMD DL-17O 
gwarantuje znaczne oszczędności i daje nam 
pewność, że światło nie będzie świeciło się przez 
cały dzień

• przystosowanie do pracy przy napięciu 
220-240 V~; 50/60 Hz

• zintegrowane źródło światła LED SMD 
(w komplecie) 81 diod LED SMD 5050

• emitowany strumień świetlny o wartości 
1390 lm bez klosza (1000 lm z kloszem)

• trwałość LED szacowana na 20 000 h
• współczynnik odporności na wnikanie pyłu 

i wilgoci wynoszący IP44
• maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika 

ruchu wynoszący 360°
• maksymalny wertykalny kąt działania czujnika 

ruchu wynoszący 170°
• możliwość regulacji czasu świecenia w zakresie 

od 10 s do 12 min
• regulacja odległości wykrywania ruchu 

w zakresie od 1 do 9 m
• wykrywanie obiektów poruszających się 

z prędkością od  0,3 do 3 m/sek
• regulacja czułości w zakresie 3…2000 lx
•  mikrofalowy czujnik wysyłający fale 

o częstotliwości 5,8 GHz

Ø300
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Dodatkowe zalety!

Dane techniczne produktu!



DABA LED SMD DL-170 3 szt. OPRAW Z KLOSZEM 
MLECZNYM

Moc oprawy 17 W 3 x 60 W
W celu osiągnięcia takiej samej ilości światła jaką emituje oprawa DABA LED SMD DL-17O 

konieczne jest zastosowanie 3 szt. opraw z żarówkami mocy 60 W każda

Strumień świetlny 1000 lm 1000 lm
Czas świecenia (dzienny) 1h 8 h

Dzięki zastosowanemu w DABA LED SMD DL-17O czujnikowi ruchu możliwe jest 8-krotne 
zmniejszenie dziennego czasu świecenia oprawy

Koszt energii 0,55 zł/kWh 0,55 zł/kWh
Liczba dni w roku 365 365

Energia zużyta 
w ciągu roku 6 205 Wh (6,205 kWh) 525 600 Wh (525,6 kWh)

Koszt zużytej 
energii w ciągu roku 3,42 zł 289,08 zł

ZYSK 285,66 zł

P O R Ó W N A N I E  kosztów zużycia energii 

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, tel. 32/388 74 00, fax 32/388 74 99, e-mail: kanlux@kanlux.pl       

oprawy  LED Z CZUJNIKIEM RUCHU 
z oprawą na ŹRÓDŁA ŻAROWE


