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cecha 1:
możliwość StoSowania zaSilacza na całym świecie
Zasilacz Loox można podłączać do powszechnych instalacji 
elektrycznych stosowanych na całym świecie. Niezależnie, w jakim 
kraju będzie on stosowany, na początku można zacząć od wyboru 
opraw oświetleniowych. 

Zaleta przy produkcji mebli seryjnych:
Meble można w całości wyposażyć w oprawy Loox bez podejmowania 
decyzji o docelowym rynku. Na miejscu wystarczy tylko podłączyć 
właściwy przewód zasilający i meble staną się w pełni użyteczne.

Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem 

Objaśnienia symboli podane są na stronie 71

UK 250 V AU 250 V EU 250 V TW 110 V

US 120 V JP 100 V CN 250 V KR 250 V
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cecha 2: 
wbudowane Sterowanie
Zewnętrzne sterowniki należą już do przeszłości. Sterowanie 
wbudowane jest w zasilacz i przełącznik. Wybrany przełącznik 
łączy się bezpośrednio z zasilaczem bez konieczności stosowania 
dodatkowych elementów.

Zaleta w konstruowaniu mebli:
Oszczędność miejsca – zewnętrzny sterownik nie jest konieczny. 
Elastyczność – możliwość zastosowania dowolnego typu 
przełącznika.

cecha 3: 
ogromny wybór opraw 
oświetleniowych

Technika diodowa jest przyszłością systemów oświetleniowych. 
W systemie Loox już dzisiaj dostępny jest duży wybór opraw diodowych 
– możliwe są również indywidualne wersje stylistyczne.

Zalety w stylistyce mebli:
Oprawy pozwalają na zróżnicowanie mebli standardowych. Dzięki 
temu można spełniać indywidualne życzenia klientów.
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loox häfele
Jako poważny partner przemysłu meblarskiego firma Häfele jest 
świadoma odpowiedzialności związanej ze współpracą z projektantami 
w zakresie oświetlenia. Do naszych atutów należy realizacja projektów 
od początku do końca – dokładnie i niezawodnie. Takie rozwiązanie 
nazywamy „Häfele Engineering”.

Jakość loox
„Całość to coś więcej niż suma poszczególnych jej części” – ten cytat 
z Arystotelesa trafnie opisuje system Loox. Tkwią w nim ogromne 
możliwości rozwoju. Oprawy Loox charakteryzują się wysoką jakością 
i można je efektywnie stosować w produkcji mebli seryjnych. Możliwość 
zastosowania systemu Loox w meblach seryjnych na całym świecie 
zapewniają wysokie standardy kontroli i niezbędne certyfikaty.
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zaproJektowane  
przez häfele
Loox jest marką diodowych systemów oświetleniowych firmy Häfele. 
Dzięki innowacyjnemu zasilaczowi i zastosowaniu funkcjonalnej 
techniki Plug’n’Play doskonale nadaje się do zastosowania w meblach 
produkowanych seryjnie jak i jednostkowo. System modułowy 
Loox posiada liczne międzynarodowe certyfikaty pozwalające na 
stosowanie go na całym świecie.



Zasilanie

Wyłącznik

Oświetlenie

Sterownik

1. moduł loox

System Loox jest oparty na przejrzystej zasadzie modułowości. Bez 
względu na to, czy projektowanie rozpoczyna się od oprawy czy też 
zasilacza, w każdym rozwiązaniu z zakresu techniki diodowej Häfele 
dostępny jest zasilacz i duża liczba opraw, przełączników oraz 
przewodów zasilających.

2. oprawy oświetleniowe loox

Oprawy oświetleniowe z reguły są podporządkowane trendom 
mody. Dzięki standardowemu złączu wtykowemu oprawy Loox 
można w każdej chwili bez problemu zmienić na inne. Ułatwia to 
dopasowanie opraw do cyklu życia serii mebli. Oprawy dobiera się 
zgodnie z aktualnymi trendami – zasilacz pozostaje taki sam. 

3. technika diodowa loox

Na dynamicznie rozwijającym się rynku techniki diodowej niezbędni 
są partnerzy biznesowi, którzy oferują przemyślane systemy wysokiej 
jakości. W każdym wariancie technicznym system Loox posiada własny 
i jednoznaczny system wtyków do opraw, zasilacza i przełączników. 
Dodatkowo każdy zasilacz i każda oprawa oznaczone są na kolorowo 
symbolami systemów 12 V, 24 V i 350 mA wraz z opisem. Pozwala to 
uniknąć błędnego podłączenia.

4. opakowanie i logiStyka loox

W celu płynnej integracji wybranej techniki diodowej w produkcji 
seryjnej firma Häfele udostępnia indywidualne opakowania. 
Wszystkie niezbędne elementy są pakowane w dowolne zestawy 
i w razie potrzeby również dostarczane na czas w żądane miejsce 
przeznaczenia. 

5. uSługa proJektowania loox

Światło w meblach otwiera nowe możliwości aranżacji. W zależności 
od przeznaczenia mebli światło spełnia różne funkcje. Firma Häfele 
udostępnia na interaktywnej płycie DVD wirtualne scenariusze 
przestrzenne umożliwiające praktyczne i zbliżone do rzeczywistości 
testowanie efektu oświetlenia w meblach.
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podStawy diodoweJ
techniki oświetlenioweJ
Diody LED (elektroluminescencyjne) mogą zmieniać własności 
emitowanego światła i wytwarzać niemal całe spektrum kolorów. 
W przeciwieństwie do tradycyjnych żarówek lub żarówek halogenowych 
diody LED wytwarzają niewielką ilość ciepła. Zużywają mniej energii 
i są bardzo trwałe.

Trwałość
Żywotność diod LED jest wyjątkowo długa i wynosi do 
25 lat lub od ponad 40 do 50 tysięcy godzin.

Odporność
Diody LED posiadają bardzo kompaktową i trwałą kon
strukcję. Ułatwia to prace przy produkcji i transporcie 
mebli.

Niewielka emisja ciepła
Oświetlenie diodowe dzięki wyjątkowo niewielkiemu 
poborowi mocy emituje niemal niewyczuwalne ciepło. 
Dlatego systemy oświetlenia diodowego szczególnie 
nadają się do mebli z artykułami wystawowymi.

Energooszczędność
Diody LED w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami 
pozwalają zaoszczędzić do 90 procent energii 
elektrycznej! Dzięki temu można realizować nowo
czesne scenariusze oświetleniowe w meblach i nadal 
oszczędzać energię.

Moc
Dzisiejsze lampy diodowe emitują jasne światło 
o nasyconej barwie. Po włączeniu od razu osiągają 
pełną jasność. Dzięki temu diodowe oświetlenie 
mebli już po naciśnięciu przycisku ukazuje pełnię 
swoich możliwości.

Różnorodność
Żarówki diodowe dostępne są w różnych kolorach
i mogą również emitować światło o zmiennej barwie. 
Dzięki temu można optymalnie dostosować barwę 
światła do zawartości mebli, np. wystawianych 
artykułów.

Technika diodowa Loox obejmuje systemy o różnej 
mocy. Doboru systemu dokonuje się na podstawie 
zasilacza i oprawy. Wybór systemu jest decydującą 
kwestią, ponieważ wybrany zasilacz może współ
pracować wyłącznie z oprawami tego samego 
systemu.

Duży wybór w systemie 12 V
W systemie 12 V oprawy diodowe są sterowane 
poziomem napięcia. Ponadto łączy się je równolegle. 
Gniazda w zasilaczu można dowolnie wykorzystywać. 
Oprawy 12 V są dzisiaj najbardziej rozpowszechnione.

Wysoka moc w systemie 24 V
System 24 V pod względem technicznym odpowiada 
systemowi 12 V, jednak oferuje znacznie wyższy 
poziom mocy. Dlatego oprawy 24 V stosuje się przy 
zapotrzebowaniu na szczególnie jasne światło.

Oświetlenie punktowe w systemie 350 mA
W systemie 350 mA oprawy diodowe są sterowane 
poziomem prądu. Ponadto łączy się je szeregowo. 
Oznacza to, że każde gniazdo musi być wykorzystane 
lub zmostkowane. Oprawy 350 mA charakteryzują 
się dużym natężeniem oświetlenia i nadają się 
szczególnie do reprezentacyjnego, punktowego 
oświetlania eksponowanych przedmiotów.

Zalety diod LED  Technika diodowa Loox
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wartość dodana
mebli z oświetleniem
Światło zastosowane w meblach podkreśla klimat, atmosferę i jakość 
życia w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych. Za pomocą 
innowacyjnych opraw Loox można stworzyć, ułatwić i udoskonalić 
w szczególności inscenizację, orientację, bezpieczeństwo i komfort.

Oświetlenie w szufladach dla lepszej orientacji

Komfort korzystania z każdego mebla zwiększają oświetlane szuflady. 
Jest to rozwiązanie idealnie uzupełniające oświetlenie pomieszczenia.

Oświetlenie miejsca pracy dla lepszych wyników

Szczególnie w miejscach wymagających lepszego skupienia uwagi 
powinno się stosować dodatkowe źródła światła zapewniające 
wystarczające oświetlenie.

Oświetlenie w tle dla lepszej atmosfery

W szczególnych momentach, np. w czasie odpoczynku lub przyjęć, 
pośrednie źródła światła mogą stworzyć nastrojową atmosferę.
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SyStem loox w Salonie:
tak różnorodny 

Jak życie

Odpoczynek, zabawa, czytanie, oglądanie telewizji – z rodziną, 
samemu lub w kręgu znajomych: Chyba żadne pomieszczenie nie 
jest dzisiaj tak różnorodnie wykorzystywane jak salon. Jednocześnie 
salon jest wyrazem indywidualności i miejscem reprezentacyjnym. 
Podczas projektowania oświetlenia oznacza to wielofunkcyjne 
i regulowane źródła światła doskonale dopasowane do sytuacji. 
Dyskretne oświetlenie punktowe eksponuje akcesoria ustawione 
na regale. Pośrednie oświetlenie w tle podkreśla mebel i tworzy 
przyjemny klimat w pomieszczeniu.

�



SyStem loox w kuchni:
pomieSzczenie, w którym 

króluJą zmySły

Kuchnia stała się dzisiaj znów pomieszczeniem mieszkalnym 
i miejscem spotkań ze znajomymi i rodziną. Dlatego prawidłowe 
oświetlenie podczas gotowania i przyjemne światło w trakcie posiłku 
są kryteriami doboru oświetlenia. Uwzględnia ono również materiały, 
z których wykonane są meble. A wszystko dlatego, że naturalne fronty 
drewniane i inne ciemne, matowe powierzchnie pochłaniają światło, 
a jasne fronty z wysokim połyskiem odbijają je. Więcej przyjemności 
uzyskuje się podczas gotowania dzięki jasnemu i równomiernemu 
oświetleniu całego blatu kuchennego. Oświetlenie wnętrza szafek 
daje jasny przegląd ich zawartości i jednocześnie tworzy przyjemny 
nastrój podczas kolacji.
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SyStem loox w Sypialni:
odpoczynek 

i dobre Samopoczucie

W sypialni spędzamy więcej czasu niż w salonie. Jest ona miejscem 
odpoczynku w trakcie przyjemnej lektury, oglądania telewizji lub 
spędzania romantycznych chwil. Jest to również miejsce, w którym 
się ubieramy, przebieramy i przechowujemy odzież – czasami również 
w przestronnej garderobie. Optymalnie rozłożone akcenty świetlne 
zwiększają funkcjonalność i komfort użytkowania. Lampka nocna 
z giętkim wysięgnikiem zapewnia skupione światło, dzięki czemu 
druga osoba może spokojnie spać. Dyskretne oświetlenie ułatwia 
orientację w ciemności.
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SyStem loox w garderobie:
Stylowe powitanie

Garderoba powinna nie tylko posiadać wystarczającą ilość miejsca 
do przechowywania, lecz również ułatwiać dobór odpowiedniego 
stroju i pozwalać na swobodną zmianę odzieży. Zadaniem ciekawych 
rozwiązań oświetleniowych jest wytworzenie w tym pomieszczeniu 
zbalansowanego połączenia światła użytkowego ze światłem 
komfortowym. Praktyczny i atrakcyjny równocześnie – oświetleniowy 
drążek ubraniowy. Akcesoria położone na podświetlanej półce są 
zawsze pod ręką, stylowo wyeksponowane.
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3000 k   odległość  

2500 lx     250 mm  

1000 lx   500 mm  

500 lx   750 mm  

300 lx   1000 mm  

25°

lampka z elaStycznym
wySięgnikiem

Lampka do czytania, elastyczne oświetlenie punktowe 
regału na książki lub przestrzeni wystawowej – lampka 
LED 2018 sprosta różnym wymaganiom. Można ją 
wygodnie ustawiać, wbudowana soczewka szklana 
tworzy przyjemny, równomierny stożek światła.

833.74.100 833.74.110

nr wyrobu —————————— �33.74.***
100 110

barwa światła (K) —————— 3000
(białe ciepłe)

długość (mm) ———————— 450
średnica (mm) ———————— 32
moc (W) ———————————— 2
liczba diod LED ———————— 1
strumień świetlny (Lm) ——— 70
Lm na jeden W ———————— 35
współczynnik 
oddawania barw (CRI) ———— 93

kolorystyka —————————— srebrnoszara
opakowanie —————————— 1 szt. z akcesoriami montażowymi
długość przewodu —————— 2,0 m

Zasilacz str. 35

Nie współpracuje ze ściemniaczem.
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6400 k   odległość  

467 lx     250 mm  

130 lx   500 mm  

62 lx   750 mm  

22 lx   1000 mm  

nr wyrobu —————————— �33.73.***
000 001

barwa światła (K) —————— 6400
(białe zimne)

średnica (mm) ———————— 75
wysokość (mm) ——————— 11
moc (W) ———————————— 1,7
liczba diod LED ———————— 21
strumień świetlny (Lm) ——— 126
Lm na jeden W ———————— 74
współczynnik 
oddawania barw (CRI) ———— 60

kolorystyka ——————————

tworzywo 
sztuczne srebrne

tworzywo 
sztuczne białe

z półprzezroczystą  
pryzmatyczną osłoną

opakowanie —————————— 1 szt. z akcesoriami montażowymi
długość przewodu —————— 2,0 m

Zasilacz str. 35
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oprawa podSzafkowa 
Wyjątkowo płaska oprawa podszafkowa LED 2001 
nadaje się szczególnie do dekoracyjnego oświetlenia 
wnętrz mebli z półkami i regałami. Pryzmatyczna 
osłona zapewnia przyjemne światło. Dwa dostępne 
kolory oprawy umożliwiają optymalne dostosowanie 
do stylistyki mebli.
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5000 k  3200 k  niebieski   odległość  

400 lx   254 lx   230 lx     250 mm  

140 lx  90 lx  80 lx   500 mm  

80 lx  46 lx  40 lx   750 mm  

40 lx  23 lx  20 lx   1000 mm  

160°

nr wyrobu —————————— �33.73.***
200 210 220

barwa światła (K) —————— 5000
(białe zimne)

3200
(białe ciepłe) niebieskie

średnica (mm) ———————— 58
wysokość (mm) ——————— 6
moc (W) ———————————— 1,5
liczba diod LED ———————— 19
strumień świetlny (Lm) ——— 62 51 16
Lm na jeden W ———————— 41 34 10
współczynnik 
oddawania barw (CRI) ———— 80 90 –

kolorystyka —————————— obudowa z tworzywa sztucznego 
z pierścieniem ze stali nierdzewnej

opakowanie —————————— 1 szt. 
długość przewodu —————— 2,5 m

Zasilacz str. 35

oprawa podSzafkowa 
Oprawa podszafkowa LED 2002 posiada wyjątkowo 
płaską obudowę i dostępna jest z trzema bar
wami światła. Dlatego doskonale nadaje się do 
dekoracyjnego oświetlenia półek meblowych, regałów 
i witryn.
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6400 k  3400 k   odległość  

200 lx   150 lx     250 mm  

90 lx  65 lx   500 mm  

50 lx  40 lx   750 mm  

35 lx  25 lx   1000 mm  

nr wyrobu —————————— �33.73.***
040 041 050 051

barwa światła (K) —————— 6400
(białe zimne)

3400
(białe ciepłe)

długość (mm) ———————— 575 820 575 820
szerokość (mm) ——————— 13
wysokość (mm) ——————— 12
moc (W) ———————————— 1,8 2,8 1,2 2,8
liczba diod LED ———————— 24 36 24 36
strumień świetlny (Lm) ——— 90 135 90 135
Lm na jeden W ———————— 75
współczynnik 
oddawania barw (CRI) ———— 67

kolorystyka —————————— aluminium, eloksalowane na srebrno
opakowanie —————————— 1 szt. z akcesoriami montażowymi
długość przewodu —————— 2,0 m Zasilacz str. 35

120°

oprawa podSzafkowa 
Oprawa listwowa LED 2004 może być ciekawym 
elementem dekoracyjnym wyposażenia. Dzięki 
wyjątkowo smukłej konstrukcji po zamontowaniu 
w meblach jest praktycznie niewidoczna.

1�
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6400 k  3400 k   odległość  

200 lx   150 lx     250 mm  

90 lx  65 lx   500 mm  

50 lx  40 lx   750 mm  

35 lx  25 lx   1000 mm  

1�

3400 k  6400 k   odległość  

150 lx   200 lx     250 mm  

65 lx  90 lx   500 mm  

40 lx  50 lx   750 mm  

25 lx  35 lx   1000 mm  

120°

oprawa wewnętrzna
Oprawę listwową LED 2005 można zlicować 
z powierzchnią mebli, dlatego nadaje się do 
oświetlenia witryn i reprezentacyjnego wyposażenia. 
Jako akcent stylistyczny lampka podnosi wartość 
każdego mebla, nie zmieniając jednocześnie jego 
wzornictwa. Dwie dostępne długości oraz barwy 
światła otwierają dodatkowe możliwości.

Zasilacz str. 35

nr wyrobu —————————— �33.72.***
000 001 010 011

barwa światła (K) —————— 3400
(białe ciepłe) 

6400
(białe zimne)

długość (mm) ———————— 575 820 575 820
szerokość (mm) ——————— 12
wysokość (mm) ——————— 14
moc (W) ———————————— 1,8 2,8 1,8 2,8
liczba diod LED ———————— 24 36 24 36
strumień świetlny (Lm) ——— 90 135 90 135
Lm na jeden W ———————— 75
współczynnik 
oddawania barw (CRI) ———— 66 67 66 67

kolorystyka —————————— aluminium, eloksalowane na srebrno
opakowanie —————————— 1 szt. 
długość przewodu —————— 2,0 m
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nr wyrobu —————————— �33.74.***
000 001 010 011 020 021

barwa światła (K) —————— RGB niebieskie 6400
(białe zimne)

długość (mm) ———————— 600 900 600 900 600 900
wysokość (mm) ——————— 70
głębokość (mm) ——————— 175
moc (W) ———————————— 2,8 4,5 2,8 3,5 2,8 4,0
liczba diod LED ———————— 15 24 33 51 33 51
strumień świetlny (Lm) ——— 20 31 20 31 198 306
Lm na jeden W ———————— 7 6 7 6 66 61
współczynnik 
oddawania barw (CRI) ———— – – 70–80

kolorystyka —————————— aluminium, eloksalowane  
na srebrno, ze szkłem satynowanym

opakowanie —————————— 1 szt. 
długość przewodu —————— 2,0 m

Zasilacz str. 35

podświetlana półka Szklana
Funkcjonalność i stylistyka w jednym – perfekcyjnie 
połączone w oprawie LED 2006. Spełniając 
jednocześnie funkcję elementu oświetleniowego 
i półki szklanej, ten innowacyjny produkt tworzy 
równomierne, dekoracyjne efekty świetlne. Dostępne 
barwy światła i satynowane powierzchnie szklane 
pozwalają podkreślić charakter pomieszczenia.

Wersja RGB nie współpracuje ze ściemniaczem.
W wersji RGB urządzenie do mieszania barw jest 
wbudowane w profil.

20
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Zasilacz str. 35

nr wyrobu —————————— �33.74.***
050 051 060 061

barwa światła (K) —————— 3400
(białe ciepłe) niebieskie

długość (mm) ———————— 560 860 560 860
szerokość (mm) ——————— 12
wysokość (mm) ——————— 15
moc (W) ———————————— 2,5 4,0 2,5 4,0
liczba diod LED ———————— 30 48 30 48
strumień świetlny (Lm) ——— 180 288 18 29
Lm na jeden W ———————— 72 7
współczynnik 
oddawania barw (CRI) ———— 55–60 –

kolorystyka —————————— aluminium, eloksalowane na srebrno
opakowanie —————————— 1 szt. 
długość przewodu —————— 2,0 m

Oświetlenie krawędziowe nasuwa się od tyłu  
na półkę szklaną. Oświetlenie nie spełnia funkcji 
podpórki nośnej! Może być skrócony na obu 
końcach o ok. 10 mm.

oświetlenie krawędziowe
Profil nakładany LED 2007 przeznaczony jest do 
montażu za półkami szklanymi. Nadaje się optymalnie 
do półek szklanych o grubości 8 mm, tworząc 
efektowny, emocjonalny klimat mebli i wyposażenia. 
Dzięki smukłej konstrukcji do montażu niezbędna 
jest minimalna ilość miejsca za półką. Indywidualną 
aranżację umożliwiają dwie dostępne długości oraz 
dwie barwy światła.
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Zasilacz str. 35

Nie współpracuje ze ściemniaczem.

6400 k   odległość  

200 lx     250 mm  

88 lx   500 mm  

45 lx   750 mm  

33 lx   1000 mm  

nr wyrobu —————————— �33.73.***
020 021

barwa światła (K) —————— 6400
(białe zimne)

długość (mm) ———————— 600 900
szerokość (mm) ——————— 30
wysokość (mm) ——————— 20
moc (W) ———————————— 3,0 3,6
liczba diod LED ———————— 9 12
liczba punktów świetlnych —— 3 4
strumień świetlny (Lm) ——— 140 210
Lm na jeden W ———————— 58 66
współczynnik 
oddawania barw (CRI) ———— 67 67

kolorystyka —————————— aluminium, eloksalowane na srebrno
opakowanie —————————— 1 szt. 
długość przewodu —————— 2,0 m

90°

oprawa podSzafkowa
z przełącznikiem SenSorowym
Szerokie półki, szafki wiszące i blaty robocze – to 
klasyczne miejsca zastosowania oprawy listwowej 
LED 2003 oświetlającej duże powierzchnie. 
Dzięki wbudowanemu czujnikowi zastosowanie 
klasycznego przełącznika do włączania i wyłączania 
nie jest konieczne.

22
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Długość 900 mm



le
d

 2
00

8
12

 V
Sy
st
em

23

6400 k   odległość  

200 lx     250 mm  

88 lx   500 mm  

45 lx   750 mm  

33 lx   1000 mm  

Zasilacz str. 35

Nie współpracuje ze ściemniaczem.

90°

nr wyrobu —————————— �33.73.***
060 061 062 065 063 064

barwa światła (K) —————— 6400
(białe zimne)

długość (mm) ———————— 405 555 755 855 955 1155
szerokość (mm) ——————— 30
wysokość (mm) ——————— 20
moc (W) ———————————— 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5
liczba diod LED ———————— 6 9 12 12 15 18
liczba punktów świetlnych —— 2 3 4 4 5 6
strumień świetlny (Lm) ——— 70 105 140 140 175 210
Lm na jeden W ———————— 44
współczynnik 
oddawania barw (CRI) ———— 67

kolorystyka —————————— aluminium, eloksalowane na srebrno
opakowanie —————————— 1 szt. 
długość przewodu —————— 2,0 m

oprawa Szufladowa
Oprawa listwowa 2008 z wbudowanym czujnikiem do 
włączania i wyłączania rozświetla wszystkie schowki. 
Stosuje się ją za drzwiami i szufladami, przy czym 
światło jest równomiernie rozproszone do przodu 
i w dół.

 – światło
 – klips mocujący
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9 oprawa
podSzafkowa rgb
Meble i wyposażenie można upiększyć oświetleniem 
o pojedynczej barwie lub z automatyczną zmianą 
barw. Doskonałym rozwiązaniem do tego celu 
jest oprawa ze zmienną barwą światła LED 2009. 
Na pewno zaskoczy ona użytkowników swoją 
różnorodnością!

Zasilacz str. 35

Ściemnianie tylko za pomocą urządzenia  
do mieszania kolorów ze zdalnym sterowaniem.

nr wyrobu —————————— �33.73.150
barwa światła (K) —————— RGB
średnica (mm) ———————— 58
wysokość (mm) ——————— 7
moc (W) ———————————— 1,2
liczba diod LED ———————— 8
strumień świetlny (Lm) ——— 10
Lm na jeden W ———————— 8
współczynnik 
oddawania barw (CRI) ———— –

kolorystyka —————————— stal nierdzewna matowa
opakowanie —————————— 1 szt. 
długość przewodu —————— 2,5 m

nr wyrobu 833.74.700
Urządzenie 
do mieszania kolorów 
ze zdalnym sterowaniem

nr wyrobu 833.74.741
Rozdzielacz RGB 
na 9 wtyków

24
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Zasilacz str. 35

nr wyrobu —————————— �33.73.100
barwa światła (K) —————— RGB
długość (mm) ———————— 52
szerokość (mm) ——————— 52
wysokość (mm) ——————— 6
moc (W) ———————————— 1,7
liczba diod LED ———————— 9
strumień świetlny (Lm) ——— 15
Lm na jeden W ———————— 9
współczynnik 
oddawania barw (CRI) ———— –

kolorystyka —————————— stal nierdzewna matowa
opakowanie —————————— 1 szt. 
długość przewodu —————— 2,5 m

oprawa  
podSzafkowa rgb
Oprawa podszafkowa LED 2010 stylowo oświetla 
meble światłem o zmiennej barwie w wąskich 
warunkach zabudowy. Barwę można dostosować 
do indywidualnych potrzeb klientów, a sama oprawa 
zajmuje wyjątkowo mało miejsca.

nr wyrobu 833.74.700
Urządzenie 
do mieszania kolorów 
ze zdalnym sterowaniem

nr wyrobu 833.74.741
Rozdzielacz RGB 
na 9 wtyków

Ściemnianie tylko za pomocą urządzenia  
do mieszania kolorów ze zdalnym sterowaniem.

47
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1 elaStyczna taśma led
Taśma świetlna LED 2011 zajmuje niewiele miejsca. 
Można ją w prosty sposób dzielić i elastycznie 
dostosować do każdego wyposażenia. Jej montaż 
polega na skróceniu na odpowiednią długość 
i przyklejeniu do powierzchni mebla. Dlatego nadaje 
się również doskonale do uzupełnienia wyposażenia. 
Indywidualną stylizację mebli umożliwiają dwie 
dostępne długości oraz dwie barwy światła.

5000 k  3200 k   odległość  

108 lx   90 lx     250 mm  

38 lx  30 lx   500 mm  

18 lx  12 lx   750 mm  

10 lx  5 lx   1000 mm  

nr wyrobu —————————— �33.73.***
250 252 260 262

barwa światła (K) —————— 5000
(białe zimne)

3200
(białe ciepłe)

długość (mm) ———————— 300 2000 300 2000
szerokość (mm) ——————— 8
wysokość (mm) ——————— 2,5
moc (W) ———————————— 0,8 5,0 0,8 5,0
liczba diod LED ———————— 12 72 12 72
strumień świetlny (Lm) ——— 39 237 32 194
Lm na jeden W ———————— 49 47 40 39
współczynnik 
oddawania barw (CRI) ———— 80 90

obudowa ——————————— tworzywo sztuczne białe
opakowanie —————————— 1 szt.

120°

Zasilacz str. 35

Skracana co 3 diody LED, co 75 mm. 
Samoprzylepna

Trójnik:
Długość: 75 mm
Moc: 0,2 W – 3 diody LED
nr wyrobu 833.73.300
Trójnik, 5000 K (białe zimne)
nr wyrobu 833.73.310
Trójnik, 3200 K (białe ciepłe)

nr wyrobu 833.74.712
Przewód przyłączeniowy 2,5m 
(połączenie listwy elastycznej  
z zasilaczem)
nr wyrobu 833.74.713
Przewód łączący 50 mm  
(np. do połączenia w narożniku)
nr wyrobu 833.74.772
Przewód łączący 500 mm
nr wyrobu 833.74.775
Przewód łączący 1500 mm

26
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5000 k  3200 k   odległość  

108 lx   90 lx     250 mm  

38 lx  30 lx   500 mm  

18 lx  12 lx   750 mm  

10 lx  5 lx   1000 mm  

27

rGB   odległość  

90 lx     250 mm  

30 lx   500 mm  

12 lx   750 mm  

5 lx   1000 mm  

120°

Zasilacz str. 35

nr wyrobu 833.74.700
Urządzenie do mieszania 
kolorów ze zdalnym sterowaniem

nr wyrobu 833.74.741
Rozdzielacz RGB na 9 wtyków

nr wyrobu 833.74.711
Przewód przyłączeniowy 
RGB 2,5 m (połączenie listwy 
LED z urządzeniem do mieszania 
kolorów RGB)

nr wyrobu 833.74.710
Przewód łączący RGB 50 mm 
(np. do połączenia w narożniku)
nr wyrobu 833.74.762
Przewód łączący RGB 500 mm

elaStyczna taśma led rgb
Taśma ze zmienną barwą światła LED 2012 pozwala 
na odpowiednie oświetlenie mebli dzięki możliwości 
wyboru barwy światła. Idealna do uzupełnienia 
wyposażenia – taśmę świetlną można skrócić 
w zależności od potrzeb, dopasowując ją swobodnie 
do każdego wyposażenia.

nr wyrobu —————————— �33.73.***
320 322

barwa światła (K) —————— RGB
długość (mm) ———————— 300 2000
szerokość (mm) ——————— 8
wysokość (mm) ——————— 25
moc (W) ———————————— 2,0 12,0
liczba diod LED ———————— 12 72
strumień świetlny (Lm) ——— 22 129
Lm na jeden W ———————— 12 13
współczynnik 
oddawania barw (CRI) ———— –

kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne białe
opakowanie —————————— 1 szt.

Ściemnianie tylko za pomocą urządzenia  
do mieszania kolorów ze zdalnym sterowaniem.
Skracana co 6 diodę, co 150 mm.
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3 taśma led o długości 5 m 
z 300 diodami
Taśma świetlna LED 2013 idealnie nadaje się do 
podświetlenia mebli i wyposażenia. Niewielka 
odległość diod LED na taśmie zapewnia równomierne 
oświetlenie. Można ją skrócić w zależności od 
potrzeb, dlatego jest łatwa w montażu.

3200 k  6400 k  niebieskie  czerwone   odległość  

200 lx   240 lx   190 lx   180 lx     250 mm  

70 lx  82 lx  64 lx  62 lx   500 mm  

32 lx  44 lx  29 lx  28 lx   750 mm  

20 lx  26 lx  18 lx  16 lx   1000 mm  

nr wyrobu —————————— �33.73.***
330 340 350 360

barwa światła (K) ——————
3200
(białe 
ciepłe)

6400
(białe 

zimne)
niebies

kie
czer
wone

długość (mm) ———————— 5000
szerokość (mm) ——————— 8
wysokość (mm) ——————— 2,5
moc (W) ———————————— 4,8 na 1 m
liczba diod LED ———————— 300 (60 na jeden metr)
strumień świetlny (Lm) ——— 1440 1800 408 516
Lm na jeden W ———————— 60 75 17 22
współczynnik 
oddawania barw (CRI) ———— 65 75 –

kolorystyka —————————— listwa LED biała

opakowanie —————————— zwój o długości 5 m  
z 300 diodami LED

długość przewodu —————— 2,0 m

120°

Zasilacz str. 35
Profil aluminiowy str. 32

Każda taśma LED dostarczana jest z przewodem
zasilającym o długości 2 m (833.74.718). 

nr wyrobu 833.74.718
przewód zasilający o długości 2 m  
z systemem wtyków 12 V i klipsem 
do taśmy LED

nr wyrobu 833.74.715 
przewód łączący o długości 50 mm 
z klipsem do taśmy LED
nr wyrobu 833.74.719 
przewód łączący o długości 500 mm 
z klipsem do taśmy LED
nr wyrobu 833.74.716 
przewód łączący o długości 2000 mm 
z klipsem do taśmy LED

nr wyrobu 833.74.720 
łącznik klipsowy do taśmy LED

16161616
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3200 k  6400 k  niebieskie  czerwone   odległość  

200 lx   240 lx   190 lx   180 lx     250 mm  

70 lx  82 lx  64 lx  62 lx   500 mm  

32 lx  44 lx  29 lx  28 lx   750 mm  

20 lx  26 lx  18 lx  16 lx   1000 mm  

2�

taśma led o długości 5 m 
z 300 diodami rgb
Kompaktowe źródło światła z 300 diodami świetlnymi 
RGB na taśmie o długości 5 metrów: taśma ze 
zmienną barwą światła LED 2014, która dzięki 
niewielkiej odległości diod idealnie nadaje się do 
równomiernego podświetlenia mebli i wyposażenia.

rGB   odległość  

190 lx     250 mm  

64 lx   500 mm  

29 lx   750 mm  

18 lx   1000 mm  

120°

Zasilacz str. 35
Ściemnianie tylko za pomocą urządzenia  
do mieszania kolorów ze zdalnym sterowaniem.
Pojedyncze kolory LED. Samoprzylepna.

nr wyrobu 833.74.700
Urządzenie do mieszania kolorów 
ze zdalnym sterowaniem

nr wyrobu 833.74.741
Rozdzielacz RGB na 9 wtyków 

Każda taśma LED dostarczana jest z przewodem
zasilającym o długości 2 m (833.74.717). 

nr wyrobu 833.74.717
przewód zasilający o długości 2 m  
z systemem wtyków 12 V i klipsem 
do taśmy LED

nr wyrobu 833.74.750 
przewód łączący o długości 50 mm 
z klipsem do taśmy LED
nr wyrobu 833.74.727 
przewód łączący o długości 500 mm 
z klipsem do taśmy LED
nr wyrobu 833.74.752 
przewód łączący o długości 2000 mm 
z klipsem do taśmy LED

nr wyrobu 833.74.728 
łącznik klipsowy do taśmy LED

nr wyrobu —————————— �33.73.370
barwa światła (K) —————— RGB
długość (mm) ———————— 5000
szerokość (mm) ——————— 10
wysokość (mm) ——————— 2,5
moc (W) ———————————— 4,8 na 1 m
liczba diod LED ———————— 300 (60 na jeden metr)
strumień świetlny (Lm) ——— 816
Lm na jeden W ———————— 34
współczynnik 
oddawania barw (CRI) ———— –

kolorystyka —————————— taśma LED biała
opakowanie —————————— Zwój o długości 5 m z 300 diodami LED
długość przewodu —————— 2,0 m
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3200 k  6400 k  niebieskie  czerwone   odległość  

400 lx   500 lx   380 lx   360 lx     250 mm  

140 lx  165 lx  135 lx  124 lx   500 mm  

70 lx  88 lx  60 lx  58 lx   750 mm  

40 lx  50 lx  36 lx  32 lx   1000 mm  

nr wyrobu —————————— �33.73.***
400 410 420 430

barwa światła (K) ——————
3200
(białe 
ciepłe)

6400
(białe 

zimne)
niebies

kie
czer
wone

długość (mm) ———————— 5000
szerokość (mm) ——————— 10
wysokość (mm) ——————— 2,5
moc (W) ———————————— 7,1 na 1 m
liczba diod LED ———————— 150 (30 na jeden metr)
strumień świetlny (Lm) ——— 2412 2808 504 612
Lm na jeden W ———————— 67 78 14 17
współczynnik 
oddawania barw (CRI) ———— 67 78 –

kolorystyka —————————— listwa LED biała

opakowanie —————————— zwój o długości 5 m  
ze 150 diodami LED

długość przewodu —————— 2,0 m

120°

Zasilacz str. 35
Profil aluminiowy str. 32

Każda taśma LED dostarczana jest z przewodem
zasilającym o długości 2 m (833.74.718). 

nr wyrobu 833.74.718
przewód zasilający o długości 2 m  
z systemem wtyków 12 V i klipsem 
do taśmy LED

nr wyrobu 833.74.715 
przewód łączący o długości 50 mm 
z klipsem do taśmy LED
nr wyrobu 833.74.719 
przewód łączący o długości 500 mm 
z klipsem do taśmy LED
nr wyrobu 833.74.716 
przewód łączący o długości 2000 mm 
z klipsem do taśmy LED

nr wyrobu 833.74.720 
łącznik klipsowy do taśmy LED

taśma led o długości 5 m 
ze 150 diodami 
Taśma świetlna LED 2015 o długości 5 metrów jest 
idealnym rozwiązaniem do wszelkich zastosowań 
– wszędzie tam, gdzie wymagane jest bezpośrednie 
oświetlenie mebli i wyposażenia. Jest łatwa 
w montażu, ponieważ można ją skrócić na wymaganą 
długość.

30
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3200 k  6400 k  niebieskie  czerwone   odległość  

400 lx   500 lx   380 lx   360 lx     250 mm  

140 lx  165 lx  135 lx  124 lx   500 mm  

70 lx  88 lx  60 lx  58 lx   750 mm  

40 lx  50 lx  36 lx  32 lx   1000 mm  

31

rGB   odległość  

380 lx     250 mm  

135 lx   500 mm  

60 lx   750 mm  

36 lx   1000 mm  

Zasilacz str. 35
Ściemnianie tylko za pomocą urządzenia  
do mieszania kolorów ze zdalnym sterowaniem.
Wiele kolorów LED. Samoprzylepna.

nr wyrobu 833.74.700
Urządzenie do mieszania 
kolorów ze zdalnym 
sterowaniem

nr wyrobu 833.74.741
Rozdzielacz RGB na 9 wtyków 

Każda taśma LED dostarczana jest z przewodem
zasilającym o długości 2 m (833.74.717). 

nr wyrobu 833.74.717
przewód zasilający o długości 2 m  
z systemem wtyków 12 V i klipsem 
do taśmy LED

nr wyrobu 833.74.750 
przewód łączący o długości 50 mm 
z klipsem do taśmy LED
nr wyrobu 833.74.727 
przewód łączący o długości 500 mm 
z klipsem do taśmy LED
nr wyrobu 833.74.752 
przewód łączący o długości 2000 mm 
z klipsem do taśmy LED

nr wyrobu 833.74.728 
łącznik klipsowy do taśmy LED

nr wyrobu —————————— �33.73.450
barwa światła (K) —————— RGB
długość (mm) ———————— 5000
szerokość (mm) ——————— 12
wysokość (mm) ——————— 2,5
moc (W) ———————————— 7,1 na 1 m
liczba diod LED ———————— 150 (30 na jeden metr)
strumień świetlny (Lm) ——— 1224
Lm na jeden W ———————— 34
współczynnik 
oddawania barw (CRI) ———— –

kolorystyka —————————— taśma LED biała

opakowanie —————————— zwój o długości 5 m  
ze 150 diodami LED

długość przewodu —————— 2,0 m

taśma led o długości 5 m 
ze 150 diodami rgb
Do oświetlenia elementów wyposażenia i mebli często 
pożądane są bardzo jasne źródła światła o zmiennej 
barwie. Taśma ze zmienną barwą światła LED 2016 
bez problemu spełnia takie wymagania.

120°
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Prezentowane profile aluminiowe pasują tylko do taśm 
LED 2013 i LED 2015.
Do wszystkich profili dołączona jest taśma izolacyjna.
Taśma LED musi być przyklejona do taśmy izolacyjnej.
Taśma LED pas nie może być przyklejona bezpośrednio 
do profilu aluminiowego aby uniknąć zwarcia.

nr wyrobu —————————— �33.74.72�
długość (mm) ———————— 2500
szerokość (mm) ——————— 17
wysokość (mm) ——————— 8
zastosowanie ————————— do montażu podszafkowego

kolorystyka —————————— aluminium, eloksalowane na srebrno
z matowaną osłoną

opakowanie —————————— 1 szt. 

nr wyrobu 833.74.730
Zaślepka, tworzywo sztuczne 
eloksalowane na srebrno,  
2 szt.

nr wyrobu —————————— �33.72.705
długość (mm) ———————— 2500
szerokość (mm) ——————— 17
wysokość (mm) ——————— 8
zastosowanie ————————— do montażu podszafkowego

kolorystyka —————————— aluminium, eloksalowane na srebrno
z matowaną osłoną

opakowanie —————————— 1 szt. 

nr wyrobu 833.72.709
Zaślepka, tworzywo sztuczne 
eloksalowane na srebrno,  
2 szt.

nr wyrobu —————————— �33.72.715
długość (mm) ———————— 2500
szerokość (mm) ——————— 18
wysokość (mm) ——————— 13
zastosowanie ————————— z kątownikiem

kolorystyka —————————— aluminium, eloksalowane na srebrno
z matowaną osłoną

opakowanie —————————— 1 szt. 

nr wyrobu 833.72.719
Zaślepka, tworzywo sztuczne 
eloksalowane na srebrno,  
2 szt.

32
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profile aluminiowe do taśm led

nr wyrobu —————————— �33.72.725
długość (mm) ———————— 2500
szerokość (mm) ——————— 17
wysokość (mm) ——————— 26

zastosowanie ————————— do montażu wewnętrznego na 
głębokość 25 mm,

kolorystyka —————————— aluminium, eloksalowane na srebrno
z matowaną osłoną

opakowanie —————————— 1 szt. 

nr wyrobu 833.72.729
Zaślepka, tworzywo sztuczne 
eloksalowane na srebrno,  
2 szt.

nr wyrobu —————————— �33.72.735
długość (mm) ———————— 2500
szerokość (mm) ——————— 15
wysokość (mm) ——————— 30
zastosowanie ————————— uchwyt drążka ubraniowego

kolorystyka —————————— aluminium, eloksalowane na srebrno
z matowaną osłoną

opakowanie —————————— 1 szt. 

nr wyrobu 803.33.758
Uchwyt owalny (mocowany
wkrętami), tworzywo sztuczne 
eloksalowane na srebrno, 2 szt.

nr wyrobu 802.07.200
Uchwyt środkowy drążka
ubraniowego.

Prezentowane profile aluminiowe pasują tylko do taśm 
LED 2013 i LED 2015.
Do wszystkich profili dołączona jest taśma izolacyjna.
Taśma LED musi być przyklejona do taśmy izolacyjnej.
Taśma LED pas nie może być przyklejona bezpośrednio 
do profilu aluminiowego aby uniknąć zwarcia.
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Zestaw listew świetlnych LED 2017 z licznymi, 
dołączonymi akcesoriami dodatkowymi stwarza 
wiele możliwości zastosowania przy projektowaniu 
wnętrz, np. oświetlenie podłogi, cokołów, pod
świetlenie itd. Zestaw może również idealnie 
uzupełniać istniejące wyposażenie.

6400 k  3000 k   odległość  

70 lx   36 lx     250 mm  

35 lx  17 lx   500 mm  

20 lx  11 lx   750 mm  

12 lx  7 lx   1000 mm  

nr wyrobu —————————— �33.73.***
0�0 070

barwa światła (K) —————— 6400
(białe zimne)

3000
(białe ciepłe)

długość (mm) ———————— 300 na jedną listwę
szerokość (mm) ——————— 8
wysokość (mm) ——————— 7
moc (W) ———————————— 0,72 x 3 = 2,16
liczba diod LED ———————— 12 x 3
strumień świetlny (Lm) ——— 52 x 3 35 x 3
Lm na jeden W ———————— 72 49
współczynnik 
oddawania barw (CRI) ———— 60 65

kolorystyka —————————— przezroczyste tworzywo sztuczne
z dwustronną taśmą samoprzylepną

opakowanie ——————————
3 listwy LED, 6 klipsów, 6 pasków

dwustronnej taśmy samoprzylepnej,
2 przewody łączące, 3 przewody

przyłączeniowe i wkręt
długość przewodu —————— 2,0 m

120°

Zasilacz str. 35

Maks. 12 połączeń
Zawartość opakowania: 

3x

3x

6x

6x

3x

2x

34
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6400 k  3000 k   odległość  

70 lx   36 lx     250 mm  

35 lx  17 lx   500 mm  

20 lx  11 lx   750 mm  

12 lx  7 lx   1000 mm  

35

zaSilacz diodowy
Zasilacz jest sercem systemu Loox i można go 
podłączyć do wszystkich powszechnie stosowanych 
instalacji elektrycznych na całym świecie. Zinte
growano w nim funkcję przełączania i złącza do 
wszystkich typowych przełączników.

nr wyrobu —————————— �33.74.***
�00 �01

długość (mm) ———————— 140 195
szerokość (mm) ——————— 43 43
wysokość (mm) ——————— 20 28
moc (W) ———————————— 0,5–15 0,5–30
napięcie wejściowe ————— 100–240 V; 50–60 Hz
napięcie wyjściowe —————— DC 12 V
prąd wyjściowy ———————— 1,25 A 2,5 A
stopień ochrony ——————— IP 20

liczba gniazd —————————
6 gniazd do opraw 12 V, 1 gniazdo

do przełącznika, 1 gniazdo 
do przewodu zasilającego 

stosowanego w danym kraju
opakowanie —————————— 1 szt.

Przewody zasilające str. 39
Przełączniki str. 37
Przedłużacze str. 39

Przewód zasilający stosowany w danym kraju (2 m)
z wtykiem do małych urządzeń: 

nr wyrobu 833.89.000
wtyk brytyjski

nr wyrobu 833.89.001
wtyk australijski

nr wyrobu 833.89.002
wtyk europejski

nr wyrobu 833.89.003
wtyk północnoamerykański

nr wyrobu 833.89.004
wtyk japoński

nr wyrobu 833.89.005
wtyk chiński

nr wyrobu 833.89.006
wtyk koreański

nr wyrobu 833.89.007
wtyk tajwański

nr wyrobu 833.89.009
bez wtyczki (Europa, Australia, Chiny, Tajwan)

nr wyrobu 833.89.050
bez wtyczki (USA, Kanada)

= 1 2 6

nr wyrobu 833.74.900

1 + 2 +...+ 6 < 15 W

nr wyrobu 833.74.901

1 + 2 +...+ 6 < 30 W

R
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nr wyrobu —————————— �33.��.061
długość (mm) ———————— 40
szerokość (mm) ——————— 38
wysokość (mm) ——————— 17
moc (W) ———————————— 3 x 30
napięcie wyjściowe —————— 12 V, 24 V, 350 mA
liczba gniazd ————————— 3
kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne czarne

opakowanie —————————— 1 szt. z akcesoriami do montażu 
i 3 przewodami o dł. 1 m

nr wyrobu 833.89.068
przedłużenie przewodu przełącznika 500 mm

nr wyrobu 833.89.069
przedłużenie przewodu przełącznika 1000 mm
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nr wyrobu —————————— �33.��.040
średnica (mm) ———————— 13
długość (mm) ———————— 60
moc (W) ———————————— 0,3–30
zasięg (mm) ————————— 0–80
kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne srebrne
opakowanie —————————— 1 szt.  z wkrętami montażowymi
długość przewodu —————— 2,0 m

przełącznik SenSorowy

z funkcją bezdotykowego  
włączania i wyłączania

nr wyrobu —————————— �33.��.042
średnica (mm) ———————— 13
długość (mm) ———————— 60
moc (W) ———————————— 0,3–30
zasięg (mm) ————————— 0–3000
kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne srebrne
opakowanie —————————— 1 szt.  z wkrętami montażowymi
długość przewodu —————— 2,0 m

czuJnik ruchu

z funkcją automatycznego  
włączania i wyłączania

nr wyrobu —————————— �33.��.041
średnica (mm) ———————— 13
długość (mm) ———————— 60
moc (W) ———————————— 0,3–30
zasięg (mm) ————————— 3–80
kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne srebrne
opakowanie —————————— 1 szt.  z wkrętami montażowymi
długość przewodu —————— 2,0 m

przełącznik SenSorowy do drzwi

otwarcie drzwi = włączanie światła 
zamknięcie drzwi = wyłączanie światła

nr wyrobu —————————— �33.��.043
średnica (mm) ———————— 13
długość (mm) ———————— 60
moc (W) ———————————— 0,3–30
kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne srebrne
opakowanie —————————— 1 szt.  z wkrętami montażowymi
długość przewodu —————— 2,0 m

ściemniacz

Dotykowe włączanie i wyłączanie  
oraz regulacja natężenia światła

nr wyrobu —————————— �33.��.045
średnica (mm) ———————— 13
długość (mm) ———————— 28
moc (W) ———————————— 0,3–30
kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne czarne
opakowanie —————————— 1 szt.  z wkrętami montażowymi
długość przewodu —————— 2,0 m

przełącznik przyciSkowy do drzwi

nr wyrobu —————————— �33.��.044
średnica (mm) ———————— 13
długość (mm) ———————— 24
moc (W) ———————————— 0,3–30
kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne czarne
opakowanie —————————— 1 szt.  z wkrętami montażowymi
długość przewodu —————— 2,0 m

przełącznik przyciSkowy
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nr wyrobu —————————— �33.74.742
długość (mm) ———————— 40
szerokość (mm) ——————— 38
wysokość (mm) ——————— 17
moc (W) ———————————— 30
napięcie wyjściowe —————— 12 V
opakowanie —————————— 1 szt.  z akcesoriami do montażu

nr wyrobu —————————— �33.��.060
długość (mm) ———————— 40
szerokość (mm) ——————— 38
wysokość (mm) ——————— 17
moc (W) ———————————— 30
napięcie wyjściowe —————— 12 V, 24 V, 350 mA
liczba gniazd ————————— 3
kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne czarne
zastosowanie ————————— łóżka, szafy, zabudowy

opakowanie —————————— 1 szt. z akcesoriami do montażu 
i 3 przewodami o dł. 1 m

Sterownik wyłączników

rozdzielacz wyłączników 

nr wyrobu 833.89.068
przewód 500 mm

nr wyrobu 833.89.069
przewód 1000 mm

nr wyrobu —————————— �33.��.***
04� 04�

długość (mm) ———————— 57
szerokość (mm) ——————— 50
wysokość (mm) ——————— 20

kolorystyka —————————— tworzywo 
sztuczne czarne

tworzywo 
sztuczne srebrne

opakowanie —————————— 1 szt.  z wkrętami montażowymi

adapter do montażu wyłącznika
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 833.89.000 UK 833.89.001 AU 833.89.002 EU 833.89.003 US 833.89.004 JP

 833.89.005 CN 833.89.006 KR 833.89.007 TW 833.89.009 EU 833.89.050 US

3�

przewody zaSilaJące

przedłużacze 12 V

kanały kablowe

nr wyrobu —————————— �33.��.***
000 001 002 003 004 005 006 007 00� 050

kształt wtyku —————————

oznaczenie —————————— UK AU EU US JP CN KR TW EU US
napięcie (V) —————————— 250 250 250 120 100 250 250 110 250 120
długość (mm) ———————— 2000
kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne czarne
opakowanie —————————— 1 szt.  

nr wyrobu —————————— �33.74.***
724 725 726

długość (mm) ———————— 500 1000 2000
zastosowanie ————————— przedłużacz do systemu 12 V
opakowanie —————————— 1 szt.  

nr wyrobu —————————— �33.��.***
013 023 033

długość (mm) ———————— 2500
szerokość (mm) ——————— 12
wysokość (mm) ——————— 7,3

zastosowanie ————————— maskowanie widocznych kabli 
w meblach i szafach

kolorystyka —————————— biała
RAL 9010

brązowa
RAL 8007

czarna
RAL 9005

opakowanie —————————— 1 szt. z taśmą samoprzylepną
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5000 k  3200 k   odległość  

2000 lx   1890 lx     250 mm  

620 lx  590 lx   500 mm  

280 lx  256 lx   750 mm  

105 lx  98 lx   1000 mm  

Zasilacz str. 47

nr wyrobu —————————— �33.75.***
000 001 010 011

barwa światła (K) —————— 5000
(białe zimne)

3200
(białe ciepłe)

średnica (mm) ———————— 65
wysokość (mm) ——————— 11
moc (W) ———————————— 1,7
liczba diod LED ———————— 24
strumień świetlny (Lm) ——— 67 55
Lm na jeden W ———————— 41 33
współczynnik 
oddawania barw (CRI) ———— 80–90

kolorystyka ——————————

alumi
nium, 

eloksa
lowane 

na 
srebrno

czarny

alumi
nium, 

eloksa
lowane 

na 
srebrno

czarny

ze szkłem przezroczystym
opakowanie —————————— 1 szt. 
długość przewodu —————— 2,5 m

nr wyrobu 833.77.710
pierścień dystansyjny 
srebrny

nr wyrobu 833.77.711
pierścień dystansyjny 
czarny

oprawa wewnętrzna
Witryny, regały i półki ukazują swoją pełną estetykę 
przy właściwym oświetleniu. Oprawa wewnętrzna 
LED 3001 z osłoną pryzmatyczną doskonale spełnia 
to zadanie. Do stylizacji można wykorzystać dwie 
barwy światła.

90°
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3400 k  6400 k   odległość  

1800 lx   1546 lx     250 mm  

850 lx  554 lx   500 mm  

450 lx  310 lx   750 mm  

260 lx  190 lx   1000 mm  

nr wyrobu —————————— �33.75.***
020 030

barwa światła (K) —————— 5000
(białe zimne) 

3200
(białe ciepłe)

średnica (mm) ———————— 127
wysokość (mm) ——————— 18
moc (W) ———————————— 4,4
liczba diod LED ———————— 60
strumień świetlny (Lm) ——— 168 142
Lm na jeden W ———————— 38 32
współczynnik 
oddawania barw (CRI) ———— 80–90

kolorystyka —————————— aluminium, eloksalowane na srebrno
ze szkłem przezroczystym

opakowanie —————————— 1 szt. 
długość przewodu —————— 2,5 m

90°

oprawa wewnętrzna 
Oprawa wewnętrzna LED 3002 jest doskonałym 
rozwiązaniem do podwieszanych sufitów i zadziwia 
wyjątkowo jasnym światłem. Oprócz tego idealnym 
miejscem zastosowania są miejsca wymagające 
jasnego oświetlenia, takie jak szafki wiszące, witryny 
i regały.

Zasilacz str. 47

Nie współpracuje ze ściemniaczem.

42
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3200 k   odległość  

520 lx     250 mm  

214 lx   500 mm  

110 lx   750 mm  

70 lx   1000 mm  

nr wyrobu —————————— �33.76.021
barwa światła (K) —————— 3200

(białe ciepłe)
średnica (mm) ———————— 70
wysokość (mm) ——————— 9
moc (W) ———————————— 0,8
liczba diod LED ———————— 12
strumień świetlny (Lm) ——— 30
Lm na jeden W ———————— 38
współczynnik 
oddawania barw (CRI) ———— 80–90

kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne, niklowane, 
matowe

opakowanie —————————— 1 szt.
długość przewodu —————— 2,5 m Zasilacz str. 47

60°

oprawa podSzafkowa
Ciekawa estetyka i elegancja stylistyczna: 
oprawa podszafkowa LED 3004 jest doskonałym 
rozwiązaniem do dekoracyjnego oświetlenia 
wewnątrz mebli w mieszkaniach. 12 diod świetlnych 
zapewnia przyjemne i punktowe oświetlenie.

43
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nr wyrobu —————————— �33.76.020
barwa światła (K) —————— 3200

(białe ciepłe)
średnica (mm) ———————— 58
wysokość (mm) ——————— 9
moc (W) ———————————— 0,8
liczba diod LED ———————— 12
strumień świetlny (Lm) ——— 28
Lm na jeden W ———————— 35
współczynnik 
oddawania barw (CRI) ———— 80–90

kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne, niklowane, 
matowe

opakowanie —————————— 1 szt. 
długość przewodu —————— 2,5 m Zasilacz str. 47

3200 k   odległość  

377 lx     250 mm  

190 lx   500 mm  

102 lx   750 mm  

66 lx   1000 mm  

90°

oprawa podSzafkowa
 
Oprawa LED 3005 jest doskonałym dowodem na to, 
że oprawy podszafkowe mogą spełniać jednocześnie 
funkcję ozdobną, zajmować mało miejsca i być 
doskonałe pod względem formy. Charakterystyczny 
wygląd stylowo podkreśla najważniejsze cechy mebli 
i wyposażenia mieszkań.

44
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Nie współpracuje ze ściemniaczem.

3200 k   odległość  

1890 lx     250 mm  

590 lx   500 mm  

256 lx   750 mm  

98 lx   1000 mm  

nr wyrobu —————————— �33.76.000
barwa światła (K) —————— 3200

(białe ciepłe)
długość (mm) ———————— 145
szerokość (mm) ——————— 147
wysokość (mm) ——————— 21
moc (W) ———————————— 5,5
liczba diod LED ———————— 24 x 3
strumień świetlny (Lm) ——— 57 x 3
Lm na jeden W ———————— 34,5
współczynnik 
oddawania barw (CRI) ———— 80–90

kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne,
eloksalowane na srebrno

opakowanie ——————————
w zestawie: 1 oprawa główna  
z przełącznikiem sensorowym  

i 2 oprawy dodatkowe
długość przewodu —————— 2,5 m

Zasilacz str. 47

90°

zeStaw 3 opraw
podSzafkowych 
Zestaw opraw podszafkowych LED 3003 składający 
się z trzech opraw w kształcie trójkąta otwiera nowe 
perspektywy związane z wyposażeniem. Dzięki wbu
dowanemu przełącznikowi sensorowemu wszystkie 
oprawy w zestawie można wygodnie i bezdotykowo 
włączać i wyłączać.
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nr wyrobu —————————— �33.76.040
barwa światła (K) —————— 3200

(białe ciepłe)
długość (mm) ———————— 900
szerokość (mm) ——————— 59
wysokość (mm) ——————— 15
moc (W) ———————————— 1,8 x 3 = 5,4
liczba diod LED ———————— 25 x 3
strumień świetlny (Lm) ——— 280
Lm na jeden W ———————— 42
współczynnik 
oddawania barw (CRI) ———— 80–90

kolorystyka —————————— aluminium eloksalowane na srebrno
opakowanie —————————— 1 szt. 
długość przewodu —————— 2,5 m

3200 k   odległość  

640 lx     250 mm  

250 lx   500 mm  

160 lx   750 mm  

86 lx   1000 mm  

90°

Zasilacz str. 47

nr wyrobu 833.76.060
pojedyncza oprawa,
wymiary: 55 x 55 x 15 mm  
(dł. x szer. x wys.), moc: 1,8 W 

oprawa podSzafkowa
Miejsca pracy, a także powierzchnie wystawowe 
muszą być optymalnie oświetlone. A jeśli również 
trzeba zmienić coś w aranżacji wnętrza, oprawa 
do szyny zasilającej LED 3006 jest również dobrym 
rozwiązaniem – można ją z łatwością przesuwać bez 
użycia narzędzi.
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nr wyrobu —————————— �33.77.***
�00 �01

długość (mm) ———————— 140 195
szerokość (mm) ——————— 43 43
wysokość (mm) ——————— 20 28
moc (W) ———————————— 0,5–15 0,5–30
napięcie wejściowe ————— 100–240 V; 50–60 Hz
napięcie wyjściowe —————— DC 24 V
prąd wyjściowy ———————— 2,5 A 5 A
stopień ochrony ——————— IP 20

liczba gniazd —————————
6 gniazd do opraw 24 V, 1 gniazdo

do przełącznika, 1 gniazdo 
do przewodu zasilającego 

stosowanego w danym kraju
opakowanie —————————— 1 szt.

Przewody zasilające str. 51
Przełączniki str. 49
Przedłużacze str. 51

= 1 2 6

nr wyrobu 833.77.900

1 + 2 +...+ 6 < 15 W

nr wyrobu 833.77.901

1 + 2 +...+ 6 < 30 W

led zaSilacz
Sercem systemu 24 V serii Loox jest zasilacz, który 
można podłączyć do wszystkich powszechnie 
stosowanych instalacji elektrycznych na całym 
świecie. Zintegrowana funkcja przełączania oraz 
złącza do wszystkich typowych przełączników 
umożliwiają błyskawiczne modyfikacje i rozszerzenia 
systemu w przyszłości.

47

R

Przewód zasilający stosowany w danym kraju (2 m)
z wtykiem do małych urządzeń: 

nr wyrobu 833.89.000
wtyk brytyjski

nr wyrobu 833.89.001
wtyk australijski

nr wyrobu 833.89.002
wtyk europejski

nr wyrobu 833.89.003
wtyk północnoamerykański

nr wyrobu 833.89.004
wtyk japoński

nr wyrobu 833.89.005
wtyk chiński

nr wyrobu 833.89.006
wtyk koreański

nr wyrobu 833.89.007
wtyk tajwański

nr wyrobu 833.89.009
bez wtyczki (Europa, Australia, Chiny, Tajwan)

nr wyrobu 833.89.050
bez wtyczki (USA, Kanada)
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Sterownik zaSilaczy

nr wyrobu —————————— �33.��.061
długość (mm) ———————— 40
szerokość (mm) ——————— 38
wysokość (mm) ——————— 17
moc (W) ———————————— 3 x 30
napięcie wyjściowe —————— 12 V, 24 V, 350 mA
liczba gniazd ————————— 3
kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne czarne

opakowanie —————————— 1 szt. z akcesoriami do montażu 
i 3 przewodami o dł. 1 m

nr wyrobu 833.89.068
przedłużenie przewodu przełącznika 500 mm

nr wyrobu 833.89.069
przedłużenie przewodu przełącznika 1000 mm
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nr wyrobu —————————— �33.��.040
średnica (mm) ———————— 13
długość (mm) ———————— 60
moc (W) ———————————— 0,3–30
zasięg (mm) ————————— 0–80
kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne srebrne
opakowanie —————————— 1 szt.  z wkrętami montażowymi
długość przewodu —————— 2,0 m

przełącznik SenSorowy

z funkcją bezdotykowego 
włączania i wyłączania

nr wyrobu —————————— �33.��.042
średnica (mm) ———————— 13
długość (mm) ———————— 60
moc (W) ———————————— 0,3–30
zasięg (mm) ————————— 0–3000
kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne srebrne
opakowanie —————————— 1 szt.  z wkrętami montażowymi
długość przewodu —————— 2,0 m

czuJnik ruchu

z funkcją automatycznego 
włączania i wyłączania

nr wyrobu —————————— �33.��.041
średnica (mm) ———————— 13
długość (mm) ———————— 60
moc (W) ———————————— 0,3–30
zasięg (mm) ————————— 3–80
kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne srebrne
opakowanie —————————— 1 szt.  z wkrętami montażowymi
długość przewodu —————— 2,0 m

przełącznik SenSorowy do drzwi

otwarcie drzwi = włączanie światła 
zamknięcie drzwi = wyłączanie światła

nr wyrobu —————————— �33.��.043
średnica (mm) ———————— 13
długość (mm) ———————— 60
moc (W) ———————————— 0,3–30
kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne srebrne
opakowanie —————————— 1 szt.  z wkrętami montażowymi
długość przewodu —————— 2,0 m

ściemniacz

Dotykowe włączanie i wyłączanie 
oraz regulacja natężenia światła

nr wyrobu —————————— �33.��.045
średnica (mm) ———————— 13
długość (mm) ———————— 28
moc (W) ———————————— 0,3–30
kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne czarne
opakowanie —————————— 1 szt.  z wkrętami montażowymi
długość przewodu —————— 2,0 m

przełącznik przyciSkowy do drzwi

nr wyrobu —————————— �33.��.044
średnica (mm) ———————— 13
długość (mm) ———————— 24
moc (W) ———————————— 0,3–30
kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne czarne
opakowanie —————————— 1 szt.  z wkrętami montażowymi
długość przewodu —————— 2,0 m

przełącznik przyciSkowy
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nr wyrobu —————————— �33.77.720
długość (mm) ———————— 40
szerokość (mm) ——————— 38
wysokość (mm) ——————— 17
moc (W) ———————————— 30
napięcie wyjściowe —————— 24 V
opakowanie —————————— 1 szt.  z akcesoriami do montażu

nr wyrobu —————————— �33.��.060
długość (mm) ———————— 40
szerokość (mm) ——————— 38
wysokość (mm) ——————— 17
moc (W) ———————————— 30
napięcie wyjściowe —————— 12 V, 24 V, 350 mA
liczba gniazd ————————— 3
kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne czarne
zastosowanie ————————— łóżka, szafy, zabudowy

opakowanie —————————— 1 szt. z akcesoriami do montażu 
i 3 przewodami o dł. 1 m

Sterownik wyłączników

rozdzielacz wyłączników 

nr wyrobu 833.89.068
przewód 500 mm

nr wyrobu 833.89.069
przewód 1000 mm

nr wyrobu —————————— �33.��.***
04� 04�

długość (mm) ———————— 57
szerokość (mm) ——————— 50
wysokość (mm) ——————— 20

kolorystyka —————————— tworzywo 
sztuczne czarne

tworzywo 
sztuczne srebrne

opakowanie —————————— 1 szt.  z wkrętami montażowymi

adapter do montażu wyłącznika
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przedłużacze 24 V

kanały kablowe

nr wyrobu —————————— �33.77.***
706 707 70�

długość (mm) ———————— 500 1000 2000
zastosowanie ————————— przedłużacz do systemu 24 V
opakowanie —————————— 1 szt.  

nr wyrobu —————————— �33.��.***
013 023 033

długość (mm) ———————— 2500
szerokość (mm) ——————— 12
wysokość (mm) ——————— 7,3

zastosowanie ————————— maskowanie widocznych kabli 
w meblach i szafach

kolorystyka —————————— biała
RAL 9010

brązowa
RAL 8007

czarna
RAL 9005

opakowanie —————————— 1 szt. z taśmą samoprzylepną

51

 833.89.000 UK 833.89.001 AU 833.89.002 EU 833.89.003 US 833.89.004 JP

 833.89.005 CN 833.89.006 KR 833.89.007 TW 833.89.009 EU 833.89.050 US

nr wyrobu —————————— �33.��.***
000 001 002 003 004 005 006 007 00� 050

kształt wtyku —————————

oznaczenie —————————— UK AU EU US JP CN KR TW EU US
napięcie (V) —————————— 250 250 250 120 100 250 250 110 250 120
długość (mm) ———————— 2000
kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne czarne
opakowanie —————————— 1 szt.  
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 PRODUKT STRONA

 LED 4009  . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

 LED 4005  . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

 LED 4004  . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

 LED 4003  . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

 LED 4007  . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

 LED 4006  . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

 zasilacz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

 sterownik zasilaczy  . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

 przełączniki  . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

 przewody zasilające  . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
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3000 k  6000 k   odległość  

309 lx   400 lx     250 mm  

97 lx  140 lx   500 mm  

46 lx  80 lx   750 mm  

27 lx  40 lx   1000 mm  

nr wyrobu —————————— �33.7�.***
140 142 150 152

barwa światła (K) —————— 3000
(białe ciepłe) 

6000
(białe zimne)

średnica (mm) ———————— 65
wysokość (mm) ——————— 15
moc (W) ———————————— 3
liczba diod LED ———————— 3
strumień świetlny (Lm) ——— 120 140
Lm na jeden W ———————— 40 47
współczynnik 
oddawania barw (CRI) ———— 85 75

kolorystyka ——————————

aluminium
nikiel, 
mato
wane

czarne
nikiel, 
mato
wane

czarne

opakowanie —————————— 1 szt. 
długość przewodu —————— 2,0 m

Zasilacz str. 59

160°

oprawa z 3 diodami led
Oprawa LED 4009 posiada trzy wyjątkowo mocne 
diody LED, dlatego emituje silne, ukierunkowane 
światło. Można ją więc uniwersalnie stosować jako 
oświetlenie użytkowe w różnego rodzaju wyposażeniu. 
Swobodny montaż umożliwiają trzy różne wersje 
montażowe.

nr wyrobu 833.80.710
Pierścień dystansowy, nikiel mat,  
65 x 16 mm (ø x H)
nr wyrobu 833.80.712
Pierścień dystansowy, czarny,  
65 x 16 mm (ø x H)

nr wyrobu 833.80.711
Obudowa trójkątna do montażu podszafkowe
go, nikiel mat, 135 x 118 x 40 mm (L x W x H)
nr wyrobu 833.80.713
Obudowa trójkątna do montażu podszafkowe
go, czarna, 135 x 118 x 40 mm (L x W x H)
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3000 k   odległość  

650 lx     250 mm  

209 lx   500 mm  

104 lx   750 mm  

60 lx   1000 mm  

nr wyrobu —————————— �33.7�.100
barwa światła (K) —————— 3000

(białe ciepłe)
średnica (mm) ———————— 33
wysokość (mm) ——————— 12
moc (W) ———————————— 1
liczba diod LED ———————— 1
strumień świetlny (Lm) ——— 53
Lm na jeden W ———————— 53
współczynnik 
oddawania barw (CRI) ———— 87

kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne,
eloksalowane na srebrno

opakowanie —————————— 3 szt. w zestawie
długość przewodu —————— 2,0 m Zasilacz str. 59

45°

oprawa 1 w okrągła z Soczewką
Oprawę LED 4005 można montować wewnątrz 
wyposażenia, jak również pod szafką. Wyjątkowo 
mała i płaska obudowa umożliwia optymalne 
wkomponowanie w stylistykę mebli. Punkt 
świetlny nadaje się do dekoracyjnego oświetlenia 
przedmiotów przechowywanych w meblach. 
Dodatkowo wbudowana soczewka skupia i wzmacnia 
strumień światła.

W komplecie pierścień dystansyjny.
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nr wyrobu —————————— �33.7�.0�0
barwa światła (K) —————— 3000

(białe ciepłe)
średnica (mm) ———————— 30
wysokość (mm) ——————— 12
moc (W) ———————————— 1
liczba diod LED ———————— 1
strumień świetlny (Lm) ——— 65
Lm na jeden W ———————— 65
współczynnik 
oddawania barw (CRI) ———— 85

kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne,
eloksalowane na srebrno

opakowanie —————————— 3 szt. w zestawie
długość przewodu —————— 2,0 m Zasilacz str. 59

3000 k   odległość  

288 lx     250 mm  

90 lx   500 mm  

39 lx   750 mm  

22 lx   1000 mm  

90°

oprawa 1 w okrągła
Wyjątkowo małe i smukłe wykonanie – a jednak 
silny strumień świetlny: światło oprawy LED 4004 
w wykonaniu okrągłym precyzyjnie skupia uwagę 
obserwatora na przedmiotach znajdujących się pod 
szafką lub w jej wnętrzu.

55

W komplecie pierścień dystansyjny.
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3000 k   odległość  

288 lx     250 mm  

90 lx   500 mm  

39 lx   750 mm  

22 lx   1000 mm  

nr wyrobu —————————— �33.7�.040
barwa światła (K) —————— 3000

(białe ciepłe)
długość (mm) ———————— 36
szerokość (mm) ——————— 36
wysokość (mm) ——————— 12
moc (W) ———————————— 1
liczba diod LED ———————— 1
strumień świetlny (Lm) ——— 65
Lm na jeden W ———————— 65
współczynnik 
oddawania barw (CRI) ———— 85

kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne,
eloksalowane na srebrno

opakowanie —————————— 3 szt. w zestawie
długość przewodu —————— 2,0 m

Zasilacz str. 59

90°

oprawa 1 w kwadratowa
Wyjątkowo mała i płaska obudowa oprawy LED 4003 
umożliwia optymalne wkomponowanie w stylistykę 
mebli. Punkt świetlny może być skierowany w górę 
lub w dół i nadaje się do oświetlania przedmiotów 
przechowywanych w meblach. W zależności od 
sytuacji zabudowy oprawa może być wykorzystana 
również do bocznego oświetlenia mebli.



le
d

 4
00

7
35

0 
m

A
Sy
st
em

Zasilacz str. 59

3000 k   odległość  

288 lx     250 mm  

90 lx   500 mm  

39 lx   750 mm  

22 lx   1000 mm  

90°

nr wyrobu —————————— �33.7�.020
barwa światła (K) —————— 3000

(białe ciepłe)
długość (mm) ———————— 34
szerokość (mm) ——————— 34
wysokość (mm) ——————— 12
moc (W) ———————————— 1
liczba diod LED ———————— 1
strumień świetlny (Lm) ——— 53
Lm na jeden W ———————— 53
współczynnik 
oddawania barw (CRI) ———— 85

kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne,
eloksalowane na srebrno

opakowanie —————————— 3 szt. w zestawie
długość przewodu —————— 2,0 m

oprawa 1 w kwadratowa
Mała, łatwa I prosta w montażu oprawa LED 4007 
o kwadratowym kształcie jest idealna do zabudowy 
wnęki w celu doświetlenia jej wnętrza i wyekspono
wania znajdujących się w niej przedmiotów.

57
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3000 k   odległość  

288 lx     250 mm  

90 lx   500 mm  

39 lx   750 mm  

22 lx   1000 mm  

nr wyrobu —————————— �33.7�.000
barwa światła (K) —————— 3000

(białe ciepłe)
długość (mm) ———————— 38
szerokość (mm) ——————— 33
wysokość (mm) ——————— 12
moc (W) ———————————— 1
liczba diod LED ———————— 1
strumień świetlny (Lm) ——— 65
Lm na jeden W ———————— 65
współczynnik 
oddawania barw (CRI) ———— 85

kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne,
eloksalowane na srebrno

opakowanie —————————— 3 szt. w zestawie
długość przewodu —————— 2,0 m

Zasilacz str. 59

90°

oprawa 1 w Sześciokątna
Sześciokątny kształt jest charakterystyczną cechą 
LED 4006. Smukła i płaska linia pozwala na 
kierowanie punktu świetlnego zarówno w górę jak 
i w dół. Wyjątkowe efekty powstają również przy 
oświetleniu bocznym.
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nr wyrobu —————————— �33.�0.***
�00 �01

długość (mm) ———————— 140 195
szerokość (mm) ——————— 43 43
wysokość (mm) ——————— 20 28
moc (W) ———————————— 1–4 5–10
napięcie wejściowe ————— 100–240 V; 50–60 Hz
prąd wyjściowy ———————— 350 mA
stopień ochrony ——————— IP 20

liczba gniazd —————————

4 gniazda  
do opraw 350 mA

10 gniazd  
do opraw 350 mA

1 gniazdo do przełącznika,  
1 gniazdo do przewodu 

zasilającego stosowanego  
w danym kraju

opakowanie —————————— 1 szt.

Przewody zasilające str. 63
Przełączniki str. 61
Przedłużacze str. 63

nr wyrobu 833.80.900

1 + 2 +...+ n < 4 W

nr wyrobu 833.80.901

1 + 2 +...+ n < 10 W

led zaSilacz
Główną cechą zasilacza 350 mA systemu oświetle
niowego Loox jest jego kompatybilność i uniwersalność 
zastosowania. Zasilacz współpracuje z wszystkimi 
powszechnie stosowanymi instalacjami elektrycznymi, 
posiada zintegrowaną funkcję przełączania i złącza dla 
wszystkich typowych przełączników.

5�

R

Przewód zasilający stosowany w danym kraju (2 m)
z wtykiem do małych urządzeń: 

nr wyrobu 833.89.000
wtyk brytyjski

nr wyrobu 833.89.001
wtyk australijski

nr wyrobu 833.89.002
wtyk europejski

nr wyrobu 833.89.003
wtyk północnoamerykański

nr wyrobu 833.89.004
wtyk japoński

nr wyrobu 833.89.005
wtyk chiński

nr wyrobu 833.89.006
wtyk koreański

nr wyrobu 833.89.007
wtyk tajwański

nr wyrobu 833.89.009
bez wtyczki (Europa, Australia, Chiny, Tajwan)

nr wyrobu 833.89.050
bez wtyczki (USA, Kanada)
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nr wyrobu —————————— �33.��.061
długość (mm) ———————— 40
szerokość (mm) ——————— 38
wysokość (mm) ——————— 17
moc (W) ———————————— 3 x 30
napięcie wyjściowe —————— 12 V, 24 V, 350 mA
liczba gniazd ————————— 3
kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne czarne

opakowanie —————————— 1 szt. z akcesoriami do montażu 
i 3 przewodami o dł. 1 m

nr wyrobu 833.89.068
przedłużenie przewodu przełącznika 500 mm

nr wyrobu 833.89.069
przedłużenie przewodu przełącznika 1000 mm
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nr wyrobu —————————— �33.��.040
średnica (mm) ———————— 13
długość (mm) ———————— 60
moc (W) ———————————— 0,3–30
zasięg (mm) ————————— 0–80
kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne srebrne
opakowanie —————————— 1 szt.  z wkrętami montażowymi
długość przewodu —————— 2,0 m

przełącznik SenSorowy

z funkcją bezdotykowego  
włączania i wyłączania

Dotykowe włączanie i wyłączanie  
oraz regulacja natężenia światła

nr wyrobu —————————— �33.��.042
średnica (mm) ———————— 13
długość (mm) ———————— 60
moc (W) ———————————— 0,3–30
zasięg (mm) ————————— 0–3000
kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne srebrne
opakowanie —————————— 1 szt.  z wkrętami montażowymi
długość przewodu —————— 2,0 m

czuJnik ruchu

z funkcją automatycznego  
włączania i wyłączania

nr wyrobu —————————— �33.��.041
średnica (mm) ———————— 13
długość (mm) ———————— 60
moc (W) ———————————— 0,3–30
zasięg (mm) ————————— 3–80
kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne srebrne
opakowanie —————————— 1 szt.  z wkrętami montażowymi
długość przewodu —————— 2,0 m

przełącznik SenSorowy do drzwi

otwarcie drzwi = włączanie światła 
zamknięcie drzwi = wyłączanie światła

nr wyrobu —————————— �33.��.043
średnica (mm) ———————— 13
długość (mm) ———————— 60
moc (W) ———————————— 0,3–30
kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne srebrne
opakowanie —————————— 1 szt.  z wkrętami montażowymi
długość przewodu —————— 2,0 m

ściemniacz

nr wyrobu —————————— �33.��.045
średnica (mm) ———————— 13
długość (mm) ———————— 28
moc (W) ———————————— 0,3–30
kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne czarne
opakowanie —————————— 1 szt.  z wkrętami montażowymi
długość przewodu —————— 2,0 m

przełącznik przyciSkowy do drzwi

nr wyrobu —————————— �33.��.044
średnica (mm) ———————— 13
długość (mm) ———————— 24
moc (W) ———————————— 0,3–30
kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne srebrne
opakowanie —————————— 1 szt.  z wkrętami montażowymi
długość przewodu —————— 2,0 m

przełącznik przyciSkowy
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nr wyrobu —————————— �33.��.060
długość (mm) ———————— 40
szerokość (mm) ——————— 38
wysokość (mm) ——————— 17
moc (W) ———————————— 30
napięcie wyjściowe —————— 12 V, 24 V, 350 mA
liczba gniazd ————————— 3
kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne czarne
zastosowanie ————————— łóżka, szafy, zabudowy

opakowanie —————————— 1 szt. z akcesoriami do montażu 
i 3 przewodami o dł. 1 m

rozdzielacz wyłączników 

nr wyrobu 833.89.068
przewód 500 mm

nr wyrobu 833.89.069
przewód 1000 mm

nr wyrobu —————————— �33.��.***
04� 04�

długość (mm) ———————— 57
szerokość (mm) ——————— 50
wysokość (mm) ——————— 20

kolorystyka —————————— tworzywo 
sztuczne czarne

tworzywo 
sztuczne srebrne

opakowanie —————————— 1 szt.  z wkrętami montażowymi

adapter do montażu wyłącznika
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przedłużacze 350 ma

kanały kablowe

nr wyrobu —————————— �33.�0.***
704 705 706

długość (mm) ———————— 500 1000 2000
zastosowanie ————————— przedłużacz do systemu 350 mA
opakowanie —————————— 1 szt.  

nr wyrobu —————————— �33.��.***
013 023 033

długość (mm) ———————— 2500
szerokość (mm) ——————— 12
wysokość (mm) ——————— 7,3

zastosowanie ————————— maskowanie widocznych kabli 
w meblach i szafach

kolorystyka —————————— biała
RAL 9010

brązowa
RAL 8007

czarna
RAL 9005

opakowanie —————————— 1 szt. z taśmą samoprzylepną
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 833.89.000 UK 833.89.001 AU 833.89.002 EU 833.89.003 US 833.89.004 JP

 833.89.005 CN 833.89.006 KR 833.89.007 TW 833.89.009 EU 833.89.050 US

nr wyrobu —————————— �33.��.***
000 001 002 003 004 005 006 007 00� 050

kształt wtyku —————————

oznaczenie —————————— UK AU EU US JP CN KR TW EU US
napięcie (V) —————————— 250 250 250 120 100 250 250 110 250 120
długość (mm) ———————— 2000
kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne czarne
opakowanie —————————— 1 szt.  
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 PRODUKT STRONA

 oprawa na baterie z czujnikiem  . . . . . . . . . . . . . . . 65

 sterownik LED z pilotem  . . . . . . . . . . . . . . . 66

 wtyczka maskująca super płaska  . . . . . . . . . . . . . . . 66

 LED 9003  . . . . . . . . . . . . . . . 67

 LED 9004  . . . . . . . . . . . . . . . 67

 LED 9005  . . . . . . . . . . . . . . . 68

 LED 1089  . . . . . . . . . . . . . . . 68

 profil maskujący do listw LED  . . . . . . . . . . . . . . . 68
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oprawa na baterie z czuJnikiem 
Oprawa na baterie LED 9001 nadaje się optymalnie 
do oświetlania szuflad, schowków i do montażu za 
frontami meblowymi. Dzięki bateriom oprawa nie 
wymaga zasilania z sieci i można ją zamontować 
w dowolnym miejscu. Wbudowany czujnik umożliwia 
bezdotykowe włączanie światła w każdych warunkach 
zastosowania. Tryb energooszczędny gwarantuje dłu
gą żywotność baterii.

6400 k   odległość  

62 lx     250 mm  

20 lx   500 mm  

10 lx   750 mm  

7 lx   1000 mm  

nr wyrobu —————————— �33.�7.000
barwa światła (K) —————— 6400

(białe zimne)
średnica (mm) ———————— 17
długość (mm) ———————— 303
moc (W) ———————————— 0,2
liczba diod LED ———————— 4
strumień świetlny (Lm) ——— 15
Lm na jeden W ———————— 57
współczynnik 
oddawania barw (CRI) ———— 80

kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne, niklowane, 
matowe

opakowanie —————————— 1 szt.

60°

nr wyrobu 910.54.986
Bateria Micro 1,5 V, Typ AAA

nr wyrobu 910.54.976
Bateria Micro do ładowania 
1,5 V. Typ AAA

Funkcje przełączania do wyboru:
1. Przełącznik sensorowy do drzwi: drzwi otwarte, 
światło włączone – drzwi zamknięte, światło 
wyłączone.
2. Przełącznik sensorowy: aktywne włączanie
i wyłączanie.
Niezbędne są 4 baterie typu AAA.
Czas pracy: ok. 80 godzin na jeden zestaw baterii.
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nr wyrobu —————————— �30.6�.��6
moc (W) ———————————— 30
napięcie wyjściowe —————— 12 V
liczba punktów świetlnych —— 8
kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne czarne

zastosowanie ————————— jednoczesne sterowanie kilkoma 
jednostkami za pomocą pilota

opakowanie ——————————
1 zestaw  

(jednostka sterująca, przewód 
łączący, rozdzielacz 4punktowy)

Sterownik led z pilotem

nr wyrobu 830.69.897
zestaw dodatkowy (jednostka sterująca, 
przewód łączący, rozdzielacz 4punktowy)

wtyczka maSkuJąca Super płaSka

820.52.360 820.52.350
 820.52.750

nr wyrobu —————————— �20.52.***
350 750 360 760

produkt ———————————— wtyczka bez 
kabla (250 V/16 A)

wtyczka z kablem 
o dł. 1,5 m

kolor —————————————— czarna biała czarna biała
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led 9003 – oprawa okrągła 
z akumulatorem i czuJnikiem ruchu

led 9004 – oprawa proStokątna 
z akumulatorem i czuJnikiem ruchu

nr wyrobu —————————— �33.�7.012

zakres detekcji ———————— 120° w promieniu 2 m  
i czasie 30 s

średnica (mm) ———————— 100
wysokość (mm) ——————— 17
barwa światła (K) —————— 6500

(dzienne białe)
współczynnik 
oddawania barw (CRI) ———— 80

strumień świetlny (Lm) ——— 30
czas działania (h) ——————— 10
czas ładowania (h) —————— 3–4
kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne srebrne

opakowanie ——————————
1 szt. z magnetyczną  
płytką montażową  

i przewodem USB 0,8 m

montaż ————————————
płytka montażowa do przykręcenia,

oprawa mocowana za pomocą 
magnesu do płytki

nr wyrobu —————————— �33.�7.013

zakres detekcji ———————— 120° w promieniu 2 m  
i czasie 30 s

długość (mm) ———————— 120
szerokość (mm) ——————— 65
wysokość (mm) ——————— 17
barwa światła (K) —————— 6500

(dzienne białe)
współczynnik 
oddawania barw (CRI) ———— 80

strumień świetlny (Lm) ——— 55
czas działania (h) ——————— 10
czas ładowania (h) —————— 3–4
kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne srebrne

opakowanie ——————————
1 szt. z magnetyczną  
płytką montażową  

i przewodem USB 0,8 m

montaż ———————————— płytka montażowa do przykręcenia,
oprawa zawieszana na płytce
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profil maSkuJący do liStw led

led 9005 – liStwa led z akumulatorem  
i automatycznym wyłącznikiem

nr wyrobu —————————— �33.00.702
długość (mm) ———————— 2400
głębokość frezowania (mm) — 22

kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne białe 
satynowane

opakowanie —————————— 1 szt.

nr wyrobu —————————— �33.�7.011

zakres detekcji ———————— 120° w promieniu 2 m  
i czasie 30 s

długość (mm) ———————— 300
średnica (mm) ———————— 20
barwa światła (K) —————— 6500

(dzienne białe)
współczynnik 
oddawania barw (CRI) ———— 80

strumień świetlny (Lm) ——— 31
czas działania (h) ——————— 10
czas ładowania (h) —————— 3–4
kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne srebrne

opakowanie ——————————
1 szt. z magnetyczną  
płytką montażową  

i przewodem USB 0,8 m

montaż ———————————— płytka montażowa do przykręcenia,
oprawa zawieszana na płytce

led 1089 – wodoSzczelna elaStyczna 
taśma led

nr wyrobu —————————— �33.02.031 �33.02.032
informacje o produkcie ——— skupiona wiązka światła
długość (mm) ———————— 500 1000
moc (W) ———————————— 3,8 7,7
kąt rozproszenia ——————— 120°
ilość punktów świetlnych —— 96 na 1 m

barwa światła (K) ——————
punkty ledowe zalane w silikonie

3300
(ciepłe białe)

kolorystyka —————————— tworzywo sztuczne przezroczyste

zastosowanie —————————
przy krzywiznach, kształtach 
owalnych i w szczególności  
do pomieszczeń narażonych  

na dużą wilgotność

opakowanie —————————— 1 szt. z przewodem 80 mm  
i klipsami montażowymi

montaż ———————————— przykręcenie, za pomocą klipsów 
lub klejenie
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indekS  produktów:

802.07.200 _________________ 33
803.33.758 _________________ 33
833.72.000 _________________ 19
833.72.001 _________________ 19
833.72.010 _________________ 19
833.72.011 _________________ 19
833.72.705 _________________ 32
833.72.709 _________________ 32
833.72.715 _________________ 32
833.72.719 _________________ 32
833.72.725 _________________ 33
833.72.729 _________________ 33
833.72.735 _________________ 33
833.73.000 _________________ 16
833.73.001 _________________ 16
833.73.020 _________________ 22
833.73.021 _________________ 22
833.73.040 _________________ 18
833.73.041 _________________ 18
833.73.050 _________________ 18
833.73.051 _________________ 18
833.73.060 _________________ 23
833.73.061 _________________ 23
833.73.062 _________________ 23
833.73.063 _________________ 23
833.73.064 _________________ 23
833.73.065 _________________ 23
833.73.070 _________________ 34
833.73.080 _________________ 34

833.73.100 _________________ 25
833.73.150 _________________ 24
833.73.200 _________________ 17
833.73.210 _________________ 17
833.73.220 _________________ 17
833.73.250 _________________ 26
833.73.252 _________________ 26
833.73.260 _________________ 26
833.73.262 _________________ 26
833.73.300 _________________ 26
833.73.310 _________________ 26
833.73.320 _________________ 27
833.73.322 _________________ 27
833.73.330 _________________ 28
833.73.340 _________________ 28
833.73.350 _________________ 28
833.73.360 _________________ 28
833.73.370 _________________ 29
833.73.400 _________________ 30
833.73.410 _________________ 30
833.73.420 _________________ 30
833.73.430 _________________ 30
833.73.450 _________________ 31
833.74.000 _________________ 20
833.74.001 _________________ 20
833.74.010 _________________ 20
833.74.011 _________________ 20
833.74.020 _________________ 20
833.74.021 _________________ 20

833.74.050 _________________ 21
833.74.051 _________________ 21
833.74.060 _________________ 21
833.74.061 _________________ 21
833.74.100 _________________ 15
833.74.110 _________________ 15
833.74.700 ______24, 25, 27, 29, 31
833.74.710 _________________ 27
833.74.711 _________________ 27
833.74.712 _________________ 26
833.74.713 _________________ 26
833.74.715 _________ 28, 29,30, 31
833.74.716 ______________ 28, 30
833.74.717 ___________ 29,  31, 32
833.74.718 ______________ 28, 30
833.74.719 ___________ 28,30,  39
833.74.720 ___________ 28, 30, 39
833.74.724 _________________ 39
833.74.725 _________________ 39
833.74.726 _________________ 39
833.74.727 ____________29,31, 32
833.74.728 ______________  29, 31
833.74.729 _________________ 32
833.74.730 ______________ 32, 35
833.74.741 __ 24, 25, 27, 29, 31,  35
833.74.742 _________________ 38
833.74.750 _________29, 31, 35, 39
833.74.752 _________29, 31, 35, 39
833.74.762 ___________ 27, 35, 39

833.74.772 _________________ 26
833.74.775 _________________ 26
833.74.900 ______________ 35, 39
833.74.901 ______________ 35, 39
833.89.000 ______________ 35, 39
833.89.001 ______________ 35, 39
833.89.002 ______________ 35, 39
833.89.003 ______________ 35, 39
833.89.004 ______________ 35, 39
833.89.005 ______________ 35, 39
833.89.006 ______________ 35, 39
833.89.007 ______________ 35, 39
833.89.009 ______________ 35, 39
833.89.013 _________________ 39
833.89.023 _________________ 39
833.89.033 _________________ 39
833.89.040 _________________ 37
833.89.041 _________________ 37
833.89.042 _________________ 37
833.89.043 _________________ 37
833.89.044 _________________ 37
833.89.045 _________________ 37
833.89.048 _________________ 38
833.89.049 _________________ 38
833.89.050 ______________ 35, 39
833.89.060 _________________ 38
833.89.061 _________________ 36
833.89.068 ______________ 36, 38
833.89.069 ______________ 36, 38

System 12V

System 24 V
833.75.000 _________________ 41
833.75.001 _________________ 41
833.75.010 _________________ 41
833.75.011 _________________ 41
833.75.020 _________________ 42
833.75.030 _________________ 42
833.76.000 _________________ 45
833.76.020 _________________ 44
833.76.021 _________________ 43
833.76.040 _________________ 46
833.76.060 _________________ 46

833.77.706 _________________ 51
833.77.707 _________________ 51
833.77.708 _________________ 51
833.77.710 _________________ 41
833.77.711 _________________ 41
833.77.720 _________________ 50
833.77.900 _________________ 47
833.77.901 _________________ 47
833.89.000 ______________ 47, 51
833.89.001 ______________ 47, 51
833.89.002 ______________ 47, 51

833.89.003 ______________ 47, 51
833.89.004 ______________ 47, 51
833.89.005 ______________ 47, 51
833.89.006 ______________ 47, 51
833.89.007 ______________ 47, 51
833.89.009 ______________ 47, 51
833.89.013 _________________ 51
833.89.023 _________________ 51
833.89.033 _________________ 51
833.89.040 _________________ 49
833.89.041 _________________ 49

833.89.042 _________________ 49
833.89.043 _________________ 49
833.89.044 _________________ 49
833.89.045 _________________ 49
833.89.048 _________________ 50
833.89.049 _________________ 50
833.89.050 ______________ 47, 51
833.89.060 _________________ 50
833.89.061 _________________ 48
833.89.068 ______________ 48, 50
833.89.069 ______________ 48, 50

System 350 mA
833.78.000 _________________ 58
833.78.020 _________________ 57
833.78.040 _________________ 56
833.78.080 _________________ 55
833.78.100 _________________ 54
833.78.140 _________________ 53
833.78.142 _________________ 53
833.78.150 _________________ 53
833.78.152 _________________ 53
833.80.704 _________________ 63
833.80.705 _________________ 63

833.80.710 _________________ 53
833.80.711 _________________ 53
833.80.712 _________________ 53
833.80.713 _________________ 53
833.80.900 _________________ 59
833.80.901 _________________ 59
833.89.000 ______________ 59, 63
833.89.001 ______________ 59, 63
833.89.002 ______________ 59, 63
833.89.003 ______________ 59, 63
833.89.004 ______________ 59, 63

833.89.005 ______________ 59, 63
833.89.006 ______________ 59, 63
833.89.007 ______________ 59, 63
833.89.009 ______________ 59, 63
833.89.013 _________________ 63
833.89.023 _________________ 63
833.89.033 _________________ 63
833.89.040 _________________ 61
833.89.041 _________________ 61
833.89.042 _________________ 61
833.89.043 _________________ 61

833.89.044 _________________ 61
833.89.045 _________________ 61
833.89.048 _________________ 62
833.89.049 _________________ 62
833.89.050 ______________ 59, 63
833.89.060 _________________ 62
833.89.061 _________________ 60
833.89.068 ______________ 60, 62
833.89.069 ______________ 60, 62

Produkty dodatkowe 
830.69.896 _________________ 66
830.69.897 _________________ 66
833.00.702 _________________ 68
833.02.031 _________________ 68

833.02.032 _________________ 68
833.73.350 _________________ 66
833.73.360 _________________ 66
833.73.750 _________________ 66

833.73.760 _________________ 66
833.87.000 _________________ 65
833.87.011 _________________ 68
833.87.013 _________________ 67

833.89.061 _________________ 67
910.54.976 _________________ 65
910.54.986 _________________ 65



3000 k   odległość  

288 lx     250 mm  

90 lx   500 mm  

39 lx   750 mm  

22 lx   1000 mm  

90°

informacJe i poJęcia SpecJaliStyczne
Stożek świetlny

W nagłówku podana jest barwa światła emitowanego przez oprawę w kelwinach (K). W wierszach poniżej znajdują 
się informacje o natężeniu oświetlenia w luksach (lx) w zależności od konkretnej odległości od oprawy (patrz 
kolumna 3). 

W środkowej kolumnie podany jest kąt świecenia. W nagłówku podany jest kąt świecenia oprawy w stopniach (°). 
W wierszach poniżej znajdują się informacje o oświetlanej powierzchni w zależności od konkretnej odległości od 
oprawy (patrz kolumna 3).

W prawej kolumnie znajdują się odległości, przy których zmierzona została oświetlana powierzchnia oraz wartość 
w luksach (lx).

Przykład interpretacji przy stożku świetlnym w punkcie 
W odległości 1000 mm oprawa emituje światło punktowe o natężeniu 22 lx.

Pojęcia specjalistyczne
Barwa światła/temperatura barwy
Barwa światła jest miarą wrażenia barwy źródła światła i podaje się ją w kelwinach (K). Im niższa wartość w kelwinach, tym 
cieplejsze jest światło; im wyższa wartość, tym światło jest zimniejsze. Źródła światła o barwie poniżej 3200 K uważane są 
za „ciepłe”, natomiast źródła światła o barwie przekraczającej 4000 K jako „zimne”.
Skuteczność świetlna
Skuteczność świetlna jest parametrem natężenia oświetlenia w odniesieniu do powierzchni i odległości od niej. Podaje 
się ją w luksach (lx).
Strumień świetlny
Strumień świetlny określa ilość światła. Podaje się go w lumenach (Lm).
Współczynnik oddawania barw
Pod pojęciem współczynnika oddawania barw rozumie się wielkość opisującą jakość barwy oddawanej przez źródła 
światła przy identycznej temperaturze barwy.

Porównanie systemów oświetleniowych

typ oświetlenia moc
w W 

skuteczność świetlna
Im/W

współczynnik oddawania 
barw CRI

żarówka halogenowa 12 V 10–20 27–28 60–95
świetlówka* 8–58 80–110 50–90
dioda LED 0,8–4,8 30–90 70–95

*ze statecznikiem elektronicznym
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obJaśnienia Symboli

R

Niemiecki Urząd Dozoru Technicznego (TÜV)

Organizacja badawcza Underwriters 
Laboratories

Instytucja rządowa Australian 
Communications Authority

Ustawa regulująca bezpieczeństwo 
urządzeń i materiałów

Certyfikat jakości w Chinach

Certyfikat Electrical Testing Labs

TISI – Tajlandzki Instytut Norm 
Przemysłowych

Tajwan

Znak certyfikacji w Korei

Klasa ochrony III (bardzo niskie napięcie 
ochronne)

Nadaje się do zabudowy w meblach

Nadaje się do bezpośredniego montażu na 
standardowych powierzchniach łatwopalnych

Klasa ochrony II (wzmocniona izolacja)

Klasa ochrony III (bardzo niskie napięcie 
ochronne)

Europejska Norma Bezpieczeństwa

Do stosowania wyłącznie w suchym środowisku

Nie stosować elementów, które zakłócają 
promieniowanie cieplne

Do stosowania wewnątrz budynków

Kelwin

Wat

Wyłącznik



Przedruk niniejszego katalogu, również we fragmentach, powielanie lub naśladownictwo ilustracji, jak również naśladownictwo układu katalogu 
zabronione.
Podane w tym katalogu dane techniczne i wymiary, również w przypadku ilustracji i rysunków, są niewiążące. Zastrzega się prawo do zmian 
konstrukcyjnych. Wszystkie wymiary podane są w milimetrach, jeżeli nie podano innej jednostki.
Wyklucza się wszelką odpowiedzialność za błędy drukarskie i pomyłki powstałe w trakcie opracowywania katalogu. Podstawą wszystkich dostaw są 
warunki sprzedaży Häfele.
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ul . Wrocławska 4d
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tel . +48 71 315 32 42
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