
 

 

 

 

OŚWIETLENIE DEKORACYJNE 

 

Zela 

 
Projekt : Michel Tortel 

 

   
 

Komfort połączony z wydajnością 

Zela zapewnia energooszczędne rozwiązanie oświetlenia 
pośredniego do tworzenia przyjemnej atmosfery w 
przestrzeniach miejskich.  

Ledowa oprawa Zela charakteryzuje się współczesnym 
wzornictwem, które łatwo wkomponować w miejski 
krajobraz. Ta kompaktowa oprawa zaprojektowana przez 
Michela Tortela harmonijnie łączy funkcjonalność i 
wykończenie. Zdobienie u podstawy klosza podkreśla 
elegancki charakter tego oświetlenia. 

Oprawa Zela emituje przyjemne, pośrednie światło, 
eliminując zjawisko olśnienia, dzięki czemu doskonale 
sprawdzi się w miejskich przestrzeniach. 
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Zela | PODSUMOWANIE 

Koncepcja 

Zela to oprawa do montażu bezpośredniego na słup charakteryzująca się unikalnym 
designem Michela Tortela o pośrednim oświetleniu.  

Składa się z bazy będącej wysokociśnieniowym odlewem aluminiowym malowanym 
proszkowo, pokrywy wykonanej z tworzywa sztucznego oraz klosza z PC odpornego na 
promieniowanie UV. 

Oprawa Zela emituje przyjemne, pośrednie światło eliminując zjawisko olśnienia, dzięki 
zastosowaniu wysoce wydajnego odbłyśnika. Dostępna jest z symetrycznymi lub 
asymetrycznymi rozsyłami oraz różnymi strumieniami świetlnymi, co sprawia, że jest 
elastycznym, a jednocześnie ekonomicznym rozwiązaniem w zakresie oświetlenia 
pośredniego kreującego nastrój. 

Oprawa Zela oferuje różne opcje dzięki wielu modułom LED (8, 12, 16 lub 24) i rozsyłom 
światłości. Zela reprezentuje idealne ekonomiczne  rozwiązanie dla oświetlenia osiedli, 
parków, skwerów czy też ścieżek rowerowych. 

Montaż oprawy Zela jest bezpośrednio na słupie o średnicy Ø60mm lub Ø76mm. 

 

PRZYKŁADOWE 
ZASTOSOWANIA 
• OSIEDLOWE I WĄSKIE ULICZKI 

• MOSTY 

• ŚCIEŻKI ROWEROWE I PIESZE 

• STACJE KOLEJOWE I METRO 

• PARKINGI 

• SKWERY I OBSZARY SPACEROWE 

 

KLUCZOWE ZALETY 
• Ograniczenie zjawiska olśnienia dzięki 
pośredniemu oświetleniu 

• Dostarczana z okablowaniem 
ułatwiającym instalację 

• Emitowany strumień świetlny od 400 
do 3700lm 

• Symetryczny rozsył światła dla 
większości terenów lub asymetryczny do 
oświetlania dróg i lokalnych ulic 

 
  

 

 
Dostęp do układu elektrycznego i optycznego 
następuje poprzez odkręcenie dwóch śrub. 
  

 
Zela jest dostępna z symetrycznymi lub 
asymetrycznymi pośrednimi rozsyłami 
światłości. 
  

 
Montaż oprawy Zela jest bezpośrednio na 
słupie o średnicy Ø60mm lub Ø76mm. 
  

 
Zela zapewnia wysoki komfort widzenia i niski 
poziom olśnienia. 
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Zela | FOTOMETRIA 

 ReFlexo™ 

Dzięki wydajnym metalowym odbłyśnikom o wysokim 
współczynniku odbicia ReFlexo™ najlepiej nadaje się do 
specyficznych projektów, takich jak oświetlenie konturowe, 
mające zastosowanie w tunelach lub oświetlenie obiektów 
sportowych czy lotnisk, gdzie potrzebne są bardzo szerokie 
rozsyły światła. 

Podstawową zaletą ReFlexo™ jest możliwość ukierunkowania 
światła z oprawy wyłącznie w przestrzeń znajdującą się przed 
oprawą, zapewniając, że strumień świetlny nie będzie 
emitowany do tyłu. Ta technologia gwarantuje oświetlenie bez 
olśnienia tak, aby uzyskać jak najlepszy komfort widzenia oraz 
stworzyć odpowiedni nastrój. 
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Zela | SYSTEMY STEROWANIA 

 Profil redukcji mocy 

Inteligentne zasilacze oprawy mogą być zaprogramowane w 
fabryce z kompletnym profilem redukcji mocy. Możliwe jest 
utworzenie do pięciu przedziałów czasowych oraz poziomów 
świecenia. Funkcja ta nie wymaga żadnego dodatkowego 
okablowania. W ciągu trzech pierwszych cykli pracy, na 
podstawie zmierzonego czasu trwania nocy, zasilacz oblicza, w 
którym momencie nocy ma obniżyć emitowany strumień 
świetlny, aby prawidłowo realizować ustawiony program 
redukcji mocy. Zastosowanie tego typu, dopasowanego do 
wymagań systemu redukcji mocy, generuje maksymalne 
oszczędności jednocześnie utrzymując wymagany poziom 
oświetlenia i równomierności przez całą noc. 

 

 

A. Wydajność | B. Czas 
 

 Czujniki zmierzchowe / fotokomórka 

Nasze rozwiązania mogą być sterowane poprzez czujniki 
fotoelektryczne, które załączają oprawy jak tylko naturalne 
światło staje się niewystarczające (pochmurny dzień, zmrok...) 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz komfortu w 
przestrzeniach publicznych. 
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Zela | CHARAKTERYSTYKA 

OGÓLNE INFORMACJE 

Sugerowana wysokość 
motażu 

3m do 6m | 10' do 20' 

Zintegrowany zasilacz Tak 

znak CE Tak 

Certyfikat ENEC Tak 

Zgodny z ROHS Tak 

Francuskie prawo z 27 
grudnia 2018 r. - Zgodne z 
typami zastosowań 

b, c, d, f, g 

Standardy LM 79-08 (wszystkie pomiary wg 
ISO17025 wykonane w 
akredytowanym laboratorium) 

OBUDOWA I WYKOŃCZENIE 

Obudowa Aluminium 
PC 

Optyka Poliwęglan 

Klosz Poliwęglan 

Obudowa i wykończenie Poliestrowa farba proszkowa 

Kolor AKZO grey 900 sanded 

Szczelność oprawy IP 66 

Odporność na uderzenia IK 10 

Test na wstrząsy Zgodny ze zmodyfikowanym IEC 
68-2-6 (0.5G) 

Dostęp do konserwacji Poluzowując śruby na dolnej 
pokrywie 

WARUNKI PRACY 

Zakres temperatury pracy  
(Ta) 

-30 °C  do +35 °C / -22 °F do 
95°F 

· W zależności od konfiguracji oprawy. Aby uzyskać więcej informacji, 
skontaktuj się z nami 

 

INFORMACJE ELEKTRYCZNE 

Klasa ochronności elektrycznej Class I EU, Class II EU 

Napięcie znamionowe 220-240V – 50-60Hz 

Współczynnik mocy (przy pełnym 
obciążeniu) 

0.9 

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 
(kV) 

10 

Kompatybilność elektromagnetyczna 
(EMC) 

EN 55015 / EN 61547 

Opcje sterowania DALI 

System sterowania Profil redukcji mocy, 
Fotokomórka 

INFORMACJE OŚWIETLENIOWE 

Wskaźnik udziału światła wysyłanego 
ku górze (ULOR) 

<10% 

· ULOR może się różnić w zależności od konfiguracji. Prosimy 
skonsultować się z nami. 

Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie @ TQ 25°C 

Wszystkie konfiguracje 100,000h - L90 
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Zela | CHARAKTERYSTYKA 

WYMIARY I MONTAŻ 

AxBxC (mm | inch) 578x324x578 | 22.8x12.8x22.8 

Waga (kg | lbs) 4.9 | 10.8 

Oporność aerodynamiczna (CxS) 0.05 

Opcje montażu Montaż na słupie o średnicy – Ø60mm 
Montaż na słupie o średnicy  – Ø76mm 
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Zela | WYDAJNOŚĆ 

 
 

   Strumień świetlny zakres (lm) 
Ciepły biały 830 

Strumień świetlny zakres (lm) 
Neutralny biały 740 Moc (W) * 

Skuteczność 
świetlna 
(lm/W) 

Oprawa Liczba LED Prąd (mA) Min Max Min Max Min Max Max 

ZE
LA

 

8 350 400 800 500 900 10 10 90 

8 500 600 1100 700 1200 14 14 86 

8 700 800 1400 900 1600 20 20 80 

12 350 600 1200 700 1400 15 15 93 

12 500 900 1700 1000 1800 21 21 86 

12 700 1200 2200 1300 2400 29 29 83 

16 350 900 1700 1000 1800 20 20 90 

16 500 1200 2200 1400 2500 27 27 93 

16 700 1600 2900 1800 3200 38 38 84 

24 350 1400 2500 1500 2700 30 30 90 

24 500 1800 3300 2000 3700 41 41 90 

Tolerancja strumienia świetlnego ± 7%, całkowitej mocy oprawy ± 5% 
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Zela | DOSTĘPNE ROZSYŁY ŚWIATŁOŚĆI 

 
6303 SY 
 
 

 

 

 
6370 Wąski Asym. 
 
 

 

 

 
6373 Szeroki asym. 
 
 

 

 
   

 


