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Oprawy z rodziny LampART to perfekcyjne produkty w segmencie 
premium opraw oświetleniowych zewnętrznych. Uwalniając 
możliwości LampARTa – wykorzystuje się jego unikalne cechy 
i wysokie parametry świetlne, które dopasowane do potrzeb konkretnej 
realizacji pozwolą uzyskać najwyższą energooszczędność oraz 
redukcję emisji CO

2
, poprawiając jednocześnie bezpieczeństwo 

i komfort użytkowników. Dodatkowo, oprawy LampART są 
wyposażone w najnowocześniejszy system inteligentnego stero-
wania oferujący klientowi unikalną funkcjonalność i pozwalający 
maksymalnie zwiększyć efektywność kosztową infrastruktury 
oświetleniowej. Na uwagę zasługuje także atrakcyjny i nowoczesny 
design i precyzyjne wykończenie opraw, nadający indywidualny rys 
estetyczny instalacji oświetleniowej. W rodzinie opraw oświetle-
niowych LampART wyróżniamy cztery linie produktowe idealne 
do oświetlania terenów zewnętrznych, we wszystkich klasach
oświetleniowych.

Maksymalna Energooszczędność i Redukcja CO
2
 – wysoką wydajność 

gwarantuje zaawansowana optyka FluxAdjust™, efektywny system 
chłodzenia CooLit II™ oraz możliwości zaimplementowania inteligentnego 
systemu ADDwise™.

Indywidualne Dopasowanie do Realizacji – regulacja kąta pochylenia 
lampy (system MountFlex™) wraz z indywidualizacją optyki (FluxAdjust™), 
oraz możliwości personalizacji inteligencji – pozwalają dopasować parame-
try oświetlenia do charakterystyki miejsca i potrzeb użytkowników.   

Unikatowa Funkcjonalność – zaimplementowane Systemy SILED™ lub 
SILED Lite™ – umożliwiają zdalną optymalizację bieżących parametrów 
świecenia (bez konieczności ingerencji fi zycznej w oprawy), dostosowując 
ją do aktualnych warunków zewnętrznych, co przekłada się na maksymali-
zację efektywności kosztowej infrastruktury oświetleniowej.

Gwarancja Trwałości i Długowieczności Instalacji – System Durability+™ 
który maksymalnie chroni oprawę przed warunkami zewnętrznymi, 
oraz zaprojektowany przez zespół SILED i przetestowany w rzeczywistych 
realizacjach układ elektroniczny – to rozwiązania gwarantujące długie, 
bezawaryjne funkcjonowanie lampy. 

Unikalny Design – estetyczna i wyróżniająca się infrastruktura 
oświetleniowa.

Uwolnij możliwości 
maksymalnie wydajnego 
i dopasowanego oświetlenia

Możliwości LampARTa

LampART L

przeznaczone do montażu
na wysokości: 8-12 metrów

LampART XL

przeznaczone do montażu
na wysokości: 10-24 metrów

LampART S

przeznaczone do montażu
na wysokości: do 12 metrów

LampART XLS

przeznaczone do oświetlenia 
równocześnie jezdni, ciągów pieszych 

i ścieżek rowerowych



Możliwości LampARTa 
zastosowane rozwiązania

CooLit II™ 
efektywne odprowadzanie ciepła

CooLit II™ to opracowany przez SILED doskonały system chłodzenia 
drugiej generacji. Połączenie unikalnej konstrukcji, przy zachowaniu 
unikalnego design’u pozwoliło na uzyskanie powierzchni odprowadza-
jącej ciepło – wielokrotnie większej niż w standardowych, powszech-
nych na rynku rozwiązaniach. CooLit II™ to najefektywniejsze odpro-
wadzanie ciepła z oprawy, gwarantujące maksymalną wydajność 
oprawy czyli jej maksymalną energooszczędność i ekologiczność.

FluxAdjust™ 
indywidualizacja oświetlenia 

Dopasowanie, indywidualizację i równomierność oświetlenia (opty-
malizujące nominalny strumień oraz bryłę fotometryczną) realizuje 
się poprzez dobór paneli oraz odpowiedni dobór soczewek, zarówno 
z opcji standardowych jak i zaprojektowanej indywidualnej optyki. 
FluxAdjust zapewnia optymalne wykorzystanie strumienia świetl-
nego poprzez skierowanie go w całości na oświetlaną powierzchnię, 
minimalizując straty energii na oświetlenie niepotrzebnych powierzchni  
– eliminacja „light pollution”. FluxAdjust™ to rozwiązanie pozwa-
lające zmaksymalizować energooszczędność, bezpieczeństwo, 
komfort i estetykę oświetlenia.

MountFlex™ 
dostosowane oświetlenie

Uniwersalny system MountFlex™ umożliwia regulację kąta pochyle-
nia w zakresie 0-360° oraz montaż na jednym uchwycie np. dwóch 
lamp świecących w przeciwległych kierunkach. Rozwiązanie zostało 
opracowane, aby dostosowywać kierunek oraz strumień oświetlenia 
do indywidualnej specyfi ki oświetlanego miejsca i potrzeb użytkowni-
ków. MountFlex™ został stworzony aby oświetlenie było maksymalnie 
funkcjonalne i idealnie dostosowane do potrzeb klienta.

Durability+™ 
maksymalnie bezpieczna konstrukcja

Konstrukcja lampy jest maksymalnie zabezpieczona przed niesprzy-
jającymi warunkami zewnętrznymi – dzięki temu oprawy LampART 
posiadają stopień ochrony IP 67, a odporność na uderzenia o klasie 
IK 08. Gładka, półokrągła powierzchnia radiatora uniemożliwia 
osadzanie się jakichkolwiek zanieczyszczeń pogarszających warun-
ki chłodzenia, a maksymalna szczelność zapewnia trwałość oprawy 
i pozwala na zautomatyzowane, łatwe użytkowanie – np. mycie pod 
ciśnieniem. Durability+™ jest systemem gwarantującym bezawaryjne 
działanie infrastruktury oświetleniowej przy maksymalnie prostym 
i niskokosztowym serwisie.
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Niezawodna elektronika
gwarancja trwałości 

Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji układów 
elektronicznych, wykorzystywane przy produkcji modułów elektro-
nicznych lamp oraz najlepszy obecnie na rynku zasilacz gwarantujący 
sprawność na poziomie 97%, wpływają na wysoką jakość oprawy. 
Elektronika zastosowana w LampART gwarantuje długowieczność 
i bezawaryjność oprawy oświetleniowej. 

Opcja – wymiana modułów
uwzględnij rozwój technologii.

Na specjalne życzenie klienta, istnieje możliwość wprowadzenia szyb-
kiego montażu i demontażu modułu zasilającego oraz paneli i modułów 
optycznych. Dzięki tej własności – w przyszłości będziemy mogli łatwo 
i szybko wdrożyć najnowsze rozwiązania technologiczne.
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Oddzielne i maksymalnie szczelne 
moduły: optyki i elektroniki 

z możliwością wprowadzenia funkcji 
szybkiego montażu i demontażu 

elementów.

System MountFlex – moż-
liwość ustawienia kąta 

0-360 stopni oraz montaż na 
wspornikach o śr. 40-60 mm. 
Uniwersalne i dopasowane do 

potrzeb realizacji

Unikalny, gładki korpus 
lampy/efektywny radiator 

– system CooLit II, zapewnia-
jący maksymalną wydajność 

oraz uniemożliwienie osa-
dzania się zanieczyszczeń.

Osłona ze szkła hartowanego 
oraz najwyższej jakości uszczelki 

– maksymalne zabezpieczenie przed 
niekoczystnymi warunkami 

zewnętrznymi – system Durability+

Optyka FluxAdjust 
(wysokiej wydajności 
panele i diody oraz in-
dywidualnie dobierane 
soczewki) – zapewnia 
równomierne i opty-
malne oświetlenie.
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ZachódWschód Czujnik zmierzchowy Czujnik ruchu

ADDwise™   
inteligentna maksymalizacja energooszczędności i funkcjonalności
Oprawy LampART są wyposażone w system inteligencji ADDwise™ tj. funkcje, które maksymalizują oszczędności  
energii, znacznie obniżają koszty nadzoru oraz niosą ze sobą unikalną funkcjonalność. ADDwise™ umożliwia (w opcji) 
wykorzystanie przez użytkownika następujących funkcji:

 
Custom Power – możliwość optymalizacji zużycia energii poprzez fabryczne dostosowanie mocy lampy do indywidualnych 
potrzeb realizacji i klienta.

 
iSwitch – możliwość zaprogramowania dwóch przełączalnych poziomów świecenia lampy, których zmiana może być doko-
nywana przez sygnał zewnętrzny np. pochodzący z czujnika ruchu lub przycisku kontrolnego.

 
Czujnik ruchu, czujnik światła – w oprawach LampART istnieje możliwość zamontowania czujników ruchu lub światła 
dzięki którym oprawa może inteligentnie dostosowywać się do aktualnie panujących w jej otoczeniu uwarunkowań 
środowiskowych.

 
Constant Flux – funkcja utrzymywania stałego strumienia w czasie eksploatacji oprawy. Standardowe rozwiązania,  
ze względu na przewidywany spadek strumienia z diod, zakładają w początkowym okresie wyższą wartość strumienia 
(a więc większą moc pobieraną z sieci) niż wymagają tego normy oświetleniowe – przez co infrastruktura zużywa wię-
cej energii elektrycznej. Funkcja Constant Flux pozwala na zlikwidowanie tego efektu, ponieważ precyzyjnie utrzymuje 
stały strumień oświetlenia, dostosowując go do rzeczywistej efektywności diod – dodatkowa energooszczędność do 10%.

 

SILED LC™ – Sterownik programowalny – natężenie światła może być dopasowane do rzeczywistych wymagań, które  
ze względu na porę dnia może być zróżnicowane (np. w zależności od natężenia ruchu samochodowego i pieszych  
na parkingu, ilości światła dziennego, zegara astronomicznego, itp.). W zależności od potrzeb i preferencji istnieje  
możliwość ustawienia dobowych harmonogramów natężenia światła lub/i zmiany ilości światła w zależności od sygnału  
z czujników zewnętrznych lub panelu sterowania. Założeniem  wprowadzenia takiej funkcjonalności jest zoptymali-
zowanie świecenia  infrastruktury oświetleniowej i uzyskanie dodatkowych oszczędności energii.

lm

100 000 h

Strumień

Czas życia

Nadwyżka oświetlenia 
standardowego rozwiązania 

standardowe rozwiązania

Constant Flux 

100%

kWh

100 000 h

Energia elektryczna

Czas życia

Oszczędność energii Constant Flux 

standardowe rozwiązania
100%

Constant Flux 

lm

100 000 h

Strumień

Czas życia

Nadwyżka oświetlenia 
standardowego rozwiązania 

standardowe rozwiązania

Constant Flux 

100%

kWh

100 000 h

Energia elektryczna

Czas życia

Oszczędność energii Constant Flux 

standardowe rozwiązania
100%

Constant Flux 

Soft Change –płynna zmiana stru-
mienia lampy – dostosowanie do 
zmieniającej się ilości zachodzącego/
wschodzącego światła słonecznego.

Zróżnicowane poziomy świe-
cenia opraw – dopasowanie 
do potrzeb klienta oraz norm 
oświetleniowych.

Rozświetlenie lampy dosto-
sowane do spadku oświetle-
nia słonecznego w ciągu dnia 
(zachmurzenie)

Rozświetlenie lampy ze 
względu na ruch w jej 
otoczeniu
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Systemy Sterowania Oświetleniem umożliwiają bezpośredni, 
ciągły nadzór nad instalacją, oraz  zdalną optymalizację zużycia ener-
gii elektrycznej. Bezpośrednio przekłada się to na redukcję kosztów 
utrzymania instalacji, bezpieczeństwo, funkcjonalność i efekt ekolo-
giczny. Systemy sterowania SILED dostosowują poziom świecenia do 
zmieniającego się poziomu oświetlenia naturalnego i uwzględniają 
warunki pogodowe. Umożliwiają one realizowanie instalacji świetlnych 
o szerokim zakresie złożoności. Istniej trzy wersje systemu: 
SILED - przeznaczony do rozbudowanej infrastruktury oraz 
SILED Lite i SILED Smart - na potrzeby mniejszych insta-
lacji. Wszystkie trzy wersje są dedykowane do oświetlania 
zarówno miejsc publicznych, takich jak place, parkingi, stacje benzy-
nowe, ulice itp., jak i wnętrz dużych obiektów, np. hale lub magazyny. 
Ponadto, poszczególne oprawy mogą być wyposażone w interfejsy 
sterujące i pomiarowe dla dodatkowych urządzeń – w przyszłości 
system może m.in. monitorować ruch pojazdów i dostosowywać się 
do jego natężenia, stanowić platformę telemetryczną do pomiaru 
wybranych wielkości fi zycznych – np. natężenia hałasu lub zanie-
czyszczenia powietrza.

System SILED™/ SILED Smart™/ SILED Lite™
efektywne zarządzanie instalacjami oświetleniowymi

wschód
słońca

zachód
słońca

W czasie nocy
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30%

50%

70%

100%
Oszczędności energii

internet

Sterowniki grupowe

GLC
Sterowniki grupowe

GLC
Sterowniki grupowe

GLC

GPRS or W
LAN

CMS
Opcja mobilna

CMS
Centrum nadzoru

CMS
Opcjonalne stanowisko

Sieć ZigBee Sieć ZigBeeSieć ZigBee
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Przykładowe zastosowania 

Droga miejska
Droga: 7m klasa ME4a
LampART L:  154 W
Rozstaw: 55 m
Wysokość: 12 m
Nawis: 0m
Nachylenie wysięgnika: 0o

Opcja Custom Power - „Moc”: 130 W

Parking
Parking: 65 m x 65 m klasa S1
LampART XL:  309 W
Wysokość: 23 m
Nawis: 2m
Nachylenie wysięgnika: 15o

Opcja Custom Power - „Moc”: 260 W

Droga główna ruchu przyspieszonego
Droga: 2 x 7m klasa ME3c
LampART L: 154 W
Rozstaw: 55 m
Wysokość: 12 m
Nawis: 0m
Nachylenie wysięgnika: 0o

Opcja Custom Power - „Moc”: 130 W

Jezdnia i chodnik
Droga: Jezdnia 7m klasa ME2, chodnik 3m klasa S1
Oprawa: LampART XL 210 W, LampART S 52 W
Rozstaw: 45 m
Montaż: Obie oprawy na jednym maszcie
Wysokość: 8 m LampART S, 14m LampART XL
Nawis: 0m
Nachylenie wysięgnika: 0o

Opcja Custom Power - „Moc”: LampART XL 180 W,
      LampARTS 45 W
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Charakterystyki  
rozsyłu światła 

Wymiary

209,5
134

10
0

16
5

30
1

962

50

646209,5

134

10
0

762

16
5

30
1

50

251

50
2

209,5
134

10
0

962

16
5

16
5

316

50
2

962

762

1157

16
5

16
5

646

134

209,5
134

10
0

Charakterystyki rozsyłu światła dla standardowej mocy i optyki. Możliwe jest uzyskanie innych wzorów dopasowanych do potrzeb klienta
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Szczegółowe parametry

PARAMETRY  LampART* LampART S LampART L LampART XL LampART XLS 

 Parametry indywidualne opraw

 Maksymalna moc znamionowa 
oprawy 27-77W 104-154W 209-309W 79-231W

Strumień z oprawy ** 2 300-8 300 lm 8 850-16 600 lm 22 600-33 400 lm 11 150-24 900 lm

Waga 8,95 kg 9,95 kg 19,5 kg 18,5 kg

Wymiary 762x300x135 962x301x135 962x502x135 962x502x135

Sugerowane przeznaczenie

Zastosowanie

Drogi Miejskie; Drogi 
Osiedlowe; Parkingi; 
Ścieżki Rowerowe, 
Ciągi Piesze; Parki 

Drogi Miejskie; Drogi 
Osiedlowe; Parkingi; 
Ścieżki Rowerowe; 

Ronda, Skrzyżowania; 
Mosty; Wiadukty 

Drogi Miejskie;  
Obwodnice;  

Autostrady, Ronda, 
Parkingi,  

Skrzyżowania; 

Drogi Miejskie;  
Drogi Osiedlowe; 

Obwodnice; Mosty; 
Wiadukty; Ścieżki 
Rowerowe, Ciągi 

Piesze;

Klasa oświetleniowa S2-S1; ME5-ME3 S2-S1; ME5-ME1; 
CE5-CE1

S2-S1; ME5-ME1; 
CE2-CE1

S2-S1; ME5-ME1; 
CE2-CE1

Wysokość montażu – zakres do 12m 8m-12m 10m-24m do 24m

ADDwise

Power Custom (zakres mocy) 10%-MAX

ISwitch

TAK - Opcja
Costant Flux

SILED LC

Czujnik Ruchu / Czujnik Światła

Systemy Sterowania System SILED / SILED Lite

FluxAjust

Standardowa barwa światła Biała naturalna (natural white) / Biała zimna (cool white);

Standardowe bryły fotometryczne TAK - opcja

 Dedykowane bryły fotometryczne Wąska ulica / Szeroka ulica / Parking / Ciągi piesza

 Dedykowane bryły fotometryczne 

TAK - opcjaWymiana Modułów

 Odporność na przepięcia do 10kV

Pozostałe Parametry

Napięcie wejściowe 230V-50Hz

 Współczynnik mocy (Power Factor) ≥ 0,97

Współczynnik oddawania barw ≥ 70 **

 System chłodzenia  
– dystrybucja ciepła CooLit IITM – Gładki radiator konwekcyjny

Temperatura otoczenia  -40°C  ÷ +55°C

Czas życia lampy 60.000h (spadek strumienia 10%) 100. 000h (spadek strumienia 30%) 

System Montażu MountFlex Na słupie oraz na poziomym wysięgniku , z możliwością regulacji kąta  
nachylenia 0-360°, średnica słupa 40-60mm

 Klasa ochronności elektrycznej II

 Stopień ochrony IP 67

 Odpornośc na uderzenia Ik 08

*   Wszystkie parametry przedstawione w tabeli odnoszą się do kompletnej oprawy

** W związku z rozwojem technologii - wzrostem skuteczności świetlnych stosowanych diod LED, aktualne strumienie świetlne mogą być wyższe  
     niż przedstawione w niniejszej tabeli.
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