
 

 

 

 

DECORATIVE 

 

Zela 

 
Designer : Michel Tortel 

 

   
 

Confortul întâlnește performanţa şi 
eficienţa 

Zela oferă o soluție de iluminat indirect rentabil pentru 
crearea de ambianță. Acest aparat de iluminat modern 
este caracterizat de difuzorul său distinct, plat şi conic, 
realizabil datorită încorporării tehnologiei LED. Creat de 
arhitectul Michel Tortel, acest aparat de iluminat compact 
integrează armonios atât funcționalitatea, cât și finisajele 
potrivite. De exemplu, fantele de pe secţiunea de bază 
adăugă o anumită eleganţă, prin continuarea fluentă a 
liniei stâlpului. Zela oferă o lumină plăcută, strălucire 
nedorită redusă, ceea ce îl face aparatul de iluminat 
perfect zonele arhitecturale. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
CĂI DE 

CIRCULAȚIE 
URBANĂ ŞI 

STRĂZI 

 
PODURI 

 
PISTE DE 

BICICLETE ȘI 
PIETONALE 
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Zela | REZUMAT 

Descriere 

Zela este un aparat de iluminat LED în vârf de stâlp, caracterizat prin designul rafinat și 
iluminarea indirectă. Este compus dintr-o carcasă de aluminiu, turnat sub presiune în câmp 
electrostatic și un difuzor din policarbonat. Lumina emisă de modulul optic este distribuită 
de un reflector de policarbonat alb foarte reflectorizant. Disponibil cu distribuții luminoase 
simetrice și asimetrice, acest aparat de iluminat oferă un confort vizual superior. 

Gama Zela oferă diverse opțiuni datorită mai multor module de LED-uri (8, 12, 16 sau 24) și 
distribuții luminoase. Aparatele de iluminat Zela oferă o soluție de iluminat indirect flexibilă și 
rentabilă pentru crearea de ambianță în piețe, parcuri, străzi rezidențiale și căi urbane. 

Zela poate fi instalat în vârf de stâlp pe un ștuț cu diametrul de Ø60mm sau Ø76mm. 

 

TIPURI DE APLICAȚII 
• CĂI DE CIRCULAȚIE URBANĂ ŞI STRĂZI 

• PODURI 

• PISTE DE BICICLETE ȘI PIETONALE 

• STAȚII DE TREN ȘI METROU 

• PARCĂRI 

• PIEŢE ŞI ZONE PIETONALE 

 

AVANTAJE CHEIE 
• Strălucire nedorită scăzută, mulţumită 
iluminatului indirect 

• Livrat pre-cablat, pentru facilitarea 
instalării 

• Disponibil în 4 variante de distribuţii 
luminoase, între 1400 şi 4300 de lumeni 

• Distribuţii luminoase simetrice-pentru 
iluminat perimetral general - sau 
asimetrice- pentru iluminarea căilor de 
circulaţie mici 

 
  

 

 
Acces ușor la modulul optic si 
compartimentul electronic prin slăbirea a 2 
șuruburi. 
  

 
Zela este disponibil cu distribuții luminoase 
simetrice și asimetrice. 
  

 
Zela este proiectat pentru montaj în vârf de 
stâlp pe un ștuț cu diametrul de Ø60mm sau 
Ø76mm. 
  

 
Zela oferă confort vizual ridicat și strălucire 
nedorită redusă. 
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Zela | DISTRIBUȚII LUMINOASE 

 ReFlexo™ 

Prin utilizarea reflectoarelor cu grad mare de reflexie din gama 
Reflexo se asigura performanțe mărite pentru aplicații specifice 
cum sunt iluminatul tunelurilor sau distribuții foarte largi pentru 
iluminat sportiv, sau iluminatul parcărilor. 

Un alt avantaj cheie al modulului ReFlexo este abilitatea de a 
distribui lumina în fața aparatului de iluminat, eliminând astfel 
lumina emisă înspre spatele aparatului. Acest modul fotometric 
asigura reducerea la minim a orbirii   pentru creșterea 
confortului vizual și pentru accentuarea mediului înconjurător. 
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Zela | SISTEME DE CONTROL 

 Profil personalizat de reducere a 
fluxului luminos 

Driverele inteligente pot fi programate cu profile complexe de 
reducere a fluxului luminos. Sunt posibile până la cinci 
combinații de intervale de timp și niveluri de lumină . Această 
caracteristică nu necesită cablare suplimentară. 

Perioada dintre pornire și oprire este utilizată pentru 
a activă profilul de reducere a fluxului luminos 
presetat. Sistemul personalizat de reducere a fluxului luminos 
generează economii mari de energie electrică , asigurând în 
același timp nivelul de luminanță optim și uniformitatea pe 
timpul nopții. 

 

 

A. Nivel de reducere a fluxului luminos | B. Timp 
 

 Fotocelula 

Fotocelula pornește aparatul de iluminat imediat ce lumina 
naturală scade la un anumit nivel. Poate fi programat pentru a 
porni în timpul unei furtuni, într-o zi înnorată (în zone critice) 
sau doar la căderea nopții, astfel încât să ofere siguranță și 
confort în spațiile publice. 
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Zela | CARACTERISTICI 

INFORMAȚII GENERALE 

Înălțimea de instalare 
recomandată 

3m to 6m | 10' to 20' 

Driver inclus Da 

Marca CE Da 

Certificat ENEC Da 

Conform ROHS Da 

Legea franceză din 27 
decembrie 2018 - 
Conform cu tipul 
aplicației 

b, c, d, f, g 

Standard de testare LM 79-08 (toate măsurătorile 
efectuate în laborator acreditat 
ISO17025) 

CARCASĂ AND FINISAJ 

Carcasă Aluminiu 
Materiale compozite 

Distribuție luminoasă Policarbonat 

Difuzor Policarbonat 

Carcasă finisaj Vopsire în câmp electrostatic 

Culoare AKZO gri 900 sablat 

Nivel de etanşeitate IP 66 

Rezistență la impact IK 10 

Test de vibrație Conform cu IEC modificat 68-2-6 
(0,5G) 

Acces pentru mentenanță Prin slăbirea șuruburilor de pe 
capacul inferior 

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE 

Temperatura de 
functionare(Ta) 

-30 °C până la +35 °C / -22 °F 
până la 95°F 

· În funcție de configurația aparatului de iluminat. Pentru mai multe 
detalii, vă rugăm să ne contactați. 

 

INFORMAȚII ELECTRICE 

Clasa electrică Class I EU, Class II EU 

Tensiune nominală 220-240V – 50-60Hz 

Factorul de putere ( la sarcină 
maximă) 

0.9 

Protecţie la supratensiuni (kV) 10 

Compatibilitate 
electromagnetică (EMC) 

EN 55015 / EN 61547 

Protocol de control DALI 

Opțiuni de control Profil personalizat de 
reducere a fluxului luminos, 
Fotocelulă 

INFORMAȚII FOTOMETRICE 

Procent flux luminous in 
emisfera superioară (ULOR) 

<10% 

· ULOR poate fi diferit în funcție de configurație. Vă rugăm să ne 
consultați. 

DURATA DE VIAȚA A LED-urilor @ TQ 25 ° C 

Toate configurațiile 100,000h - L90 
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Zela | CARACTERISTICI 

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ 

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

Greutate (kg | lbs) 4.9 | 10.8 

Rezistență aerodinamică (CxS) 0.05 

Posibilități de montaj În vârf de stâlp prin alunecare - Ø60mm 
În vârf de stâlp prin alunecare  - Ø76mm 
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Zela | PERFORMANȚĂ 

 
 

   
Flux luminos al aparatului de 

iluminat (lm) 
Alb cald 830 

Flux luminos al aparatului de 
iluminat (lm) 

Alb neutru 740 

Putere electrică 
(W) * 

Eficacitate aparat de 
iluminat (lm/W) 

Aparat de 
iluminat 

Număr de 
LED-uri 

Curent 
(mA) Min Max Min Max Min Max Până la 

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 

Toleranță flux luminos ± 7%, toleranță  putere totală aparat de iluminat ± 5 % 
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Zela | DISTRIBUŢIE LUMINOASĂ 

 
6303 SY 
 
 

 

 

 
6370 Distribuție asimetrică îngustă 
 
 

 

 

 
6373 Distribuție asimetrică largă 
 
 

 

 
   

 


