
DEKORATÍV VILÁGÍTÁS

PILZEO 

Tervező : Achilles Design 

Elegáns és költséghatékony megoldás a 
legmodernebb LED technológiával 

Az oszlopcsúcsra rögzíthető PILZEO világítótest a 
klasszikus „gombalámpa” modern változata. A már 
bizonyított LensoFlex®2 LED optika segítségével a PILZEO 
fotometriai teljesítményével garantálja a biztonságot és a 
jóllétet a közterületeken. 

A PILZEO név a német „Pilzleuchte” szóra utal, amely szó 
szerinti fordításban gombalámpát jelent, ami egy igen 
közkedvelt forma német nyelvterületeken. A klasszikus 
forma új alakot öltött, hogy tovább vigye az elődök 
esztétikai örökségét, miközben jelentős 
energiamegtakarítást eredményez. 

A PILZEO világítótest jól illeszkedik változatos városi 
környezetekbe, például lakóövezetekbe, parkokba, terekre, 
kerékpárutakra és történelmi központokba. 

VÁROSOK ÉS 
LAKÓÖVEZETEK 

HIDAK KERÉKPÁRUTAK 
ÉS JÁRDÁK 

PÁLYAUDVAROK 
ÉS 

METRÓÁLLOMÁS
OK 

PARKOLÓK TEREK ÉS 
SÉTÁLÓUTCÁK 
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PILZEO | ÁTTEKINTÉS 

Koncepció 

A PILZEO egy klasszikus forma modern megközelítését kínálja, amelyet kifejezetten LED-
ekhez fejlesztettek ki a maximális energiamegtakarítás és minimális karbantartási költségek 
érdekében. 

A lámpatest alapja és teste nagynyomású öntött alumíniumból, míg a búra és a felső fedél 
polikarbonátból készül. A PILZEO lámpatest kialakítása garantálja az IP 66-os védettséget a 
termék időtálló teljesítménye érdekében. 

Az aszimmetrikus és szimmetrikus fényeloszlást biztosító PILZEO világítótest fotometrikus 
sokoldalúsága tökéletes eszköz különböző területek megvilágítására: gyalogutak, parkok, 
terek, kerékpárutak, lakóutak, parkolóhelyek és városi utak. 

A PILZEO jövőbiztos. A LED egység és az elektromos alkatrészek is szerszám nélkül 
cserélhetők, így teret adnak a jövőbeli technológiai fejlesztéseknek. 

A telepítési és karbantartási munkálatok elősegítése érdekében a PILZEO olyan 
szabadalmaztatott technológiákat vonultat fel, mint az IzyHub kompakt csatlakozómodul a 
gyors, szerszámmentes, hibabiztos vezetékezés érdekében. 

 

 

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 
• VÁROSOK ÉS LAKÓÖVEZETEK 

• HIDAK 

• KERÉKPÁRUTAK ÉS JÁRDÁK 

• PÁLYAUDVAROK ÉS METRÓÁLLOMÁSOK 

• PARKOLÓK 

• TEREK ÉS SÉTÁLÓUTCÁK 

 

KIEMELT 
TULAJDONSÁGOK 
• Költséghatékony világítási megoldás a 
kellemes hangulat kialakításához 

• Elegáns kialakítás az alacsony 
magasságból megvilágított területekhez 

• IP 66 tömítettség a tartós teljesítmény 
érdekében 

• Karbantartás esetén szerszám nélküli 
hozzáférés 

• Nyílt, átjárható szabványokon alapszik 

• Kompatibilis a Schréder EXEDRA 
vezérlőplatformmal 

• Zhaga-D4i tanúsítvány 

• Csatlakoztatható jövőbeli intelligens 
városi alkalmazásokhoz 

 
  

 

 
A szerelés megkönnyítése érdekében a 
lámpatestet előkábelezve szállítjuk. 
  

 
A PILZEO világítótest elérhető 7 pólusú NEMA 
vagy Zhaga aljzattal. 
  

 
A PILZEO egyes verziói elérhetők Back Light 
Control (hátrairányuló fényáramszabályozó) 
rendszerrel. 
  

 
A LED-egység és az elektronikus szerelvény 
szerszámok nélkül is cserélhető. 
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PILZEO | FOTOMETRIA

 LensoFlex®2 

A LensoFlex®2 optika a fényszórás addíciós elvére épít. Minden 
egyes LED előtt egy plexilencse található, melyek együttesen 
adják a lámpatest fotometriai tulajdonságait. A LED-ek száma és 
az áram erőssége meghatározza a fényáramkibocsátás 
intenzitását. 

A méltán népszerű LensoFlex®2 optikát üvegbúra zárja, amely 
védelmet biztosít a berendezésnek a környezeti hatásokkal 
szemben. 

 Back Light control 

A LensoFlex®2 és a LensoFlex®4 modul opcionálisan rendelhető 
Back Light Control (hátrairányuló fényáramkorlátozó) 
rendszerrel is. 

Ezzel a megoldással minimalizálható a lámpatestekből hátrafelé 
kiáramló fény mennyisége, elkerülve ezzel az épületek 
szükségtelen megvilágítását. 

A. Back Light Control használata nélkül | B. Back Light Control
használatával



 

 

Copyright © Schréder Magyarország Zrt. - december 2021. Minden jog fenntartva. A termék jellemzőit és tulajdonságait értesítés nélkül módosíthatjuk. PILZEO | 4

PILZEO | VEZÉRLÉSEK

 Egyedi fényáramszabályzás 

Az intelligens meghajtóegységek a gyártás során a kért 
dimmelési profilra programozhatók. A sztenderd megoldás 
keretében max. 5 lépcső állítható be, 5 eltérő világítási szinttel 
kombinálva. A programozás külön vezetékelést nem igényel. A 
berendezés ki és bekapcsolása között, az előre beállított 
dimmelési profil automatikusan végrehajtódik. Az dimmelési 
profil alkalmazásával maximalizálhatóvá válik az 
energiamegtakarítás, biztosítva ezzel a változó mértékű 
forgalom igényelte eltérő megvilágítási szintet. 

A. Teljesítmény | B. Idő

 Napfényszenzor / Alkonykapcsoló 

Az alkonykapcsoló vagy fényszenzor bekapcsolja a lámpatestet, 
amint a természetes fény egy bizonyos szint alá esik. Az 
érzékelő programozható továbbá úgy is, hogy bekapcsoljon vihar 
esetén, felhős napokon, vagy akár az éjszaka beköszöntével. 
Alkalmazásával mindig a kívánt fénymennyiség érhető el a 
megvilágítandó területen. 

 PIR szenzor: mozgásérzékelő 

Olyan helyeken, ahol kevés az éjszakai aktivitás, az idő túlnyomó 
részében a világítást minimálisra lehet csökkenteni. A passzív 
infravörös (PIR) érzékelők használatával, amint egy gyalogost 
vagy lassú járművet érzékelnek a területen, a megvilágítási szint 
megemelhető. Minden egyes lámpatest külön konfigurálható 
olyan különböző paraméterekkel, mint a minimális és maximális 
fénykibocsátás, késleltetési idő és Be/Ki kapcsolási időtartam. 

A PIR szenzorok független és együttműködő hálózatban is 
használhatók. 
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PILZEO | IzyHub csatlakozó és védelmi egység

Az IzyHub egy innovatív eszköz, amely problémamentes telepítést 
és karbantartást kínál. Ez a központi csatlakozódoboz biztosítja a 
tápellátást és juttatja el a vezérlési információkat a lámpatesten 
belül, biztosítva minden összetevő megbízható, hosszútávú 
működését. 

Túlfeszültség-védelem 
Az IzyHub-ban beépített túlfeszültség-védelem is található, amely 
megakadályozza, hogy villámcsapás, vagy hálózati 
feszültségingadozás tegyen kárt az eszközben, még a 
legszélsőségesebb körülmények között is. Az eszköz egy 
figyelmeztető LED-et is tartalmaz, amely jelzi, hogy az eszköz 
védve van-e. 

Könnyen kezelhető 
Soha nem volt egyszerűbb egy lámpa telepítése. Az IzyHub fő 
csatlakozófelületéhez nincs szükség szerszámra. A hagyományos 
megoldásokhoz képest ez 30%-kal csökkenti a telepítési időt. A 
karokkal ellátott rugós elektromos csatlakozók optimális 
érintkezést biztosítanak a termék teljes élettartama alatt. 

Egyszerű karbantartás 
Ha mégis alkatrészt kell cserélni a lámpában, az IzyHub biztosítja, 
hogy a művelet egyszerű és gyors legyen. Az alkatrészek 
csatlakozói úgy lettek kialakítva, hogy fizikailag lehetetlen legyen 
felcserélni őket. A karbantartónak nem kell egyenként 
végigkövetnie a vezetékeket: csak bedugja, és működik. 

Verziók és fejlesztések 
Az IzyHub-nak többféle változata van, amelyek különböző 
csatlakozási lehetőségeket kínálnak. Az IzyHub rendelkezhet 
túlfeszültség elleni védelemmel, használható külső dimmeléssel, 
és mindenfajta vezérlőfoglalattal képes együttműködni. Támogatja 
a bi-power vezérlést, és biztosíték opciókat is kínál. Ezek az 
lehetőségek rugalmasságot biztosítanak a jövőbeli fejlesztésekre 
nézve, mivel csak az IzyHub-ot kell kicserélni az új berendezések 
csatlakoztatásához. Nincs szükség bonyolult újrakábelezésre. 
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PILZEO | Zhaga-D4i tanúsítvány

A Zhaga konzorcium a DiiA-val közösen megalkotta az egységes 
Zhaga-D4i tanúsítványt, amely ötvözi a Zhaga 18-as könyv 2. 
kiadásában leírt kültéri csatlakozási specifikációkat a DiiA D4i 
lámpatesten belüli DALI specifikációival. 

Szabványosítás az átjárható ökoszisztémákért 
A Zhaga konzorcium alapítótagjaként a Schréder is részt vett a 
ZD4i tanúsítványrendszer létrehozásában, és támogatja a csoport 
kezdeményezését, amely egy szabványos, átjárható ökoszisztéma 
létrehozására irányul. A D4i specifikációk a szabványos DALI2 
protokoll legjobb tulajdonságait helyezik át a lámpatesten belüli 
környezetbe, de ennek vannak bizonyos korlátjai. Csak a 
lámpatesthez rögzített vezérlőeszközök működhetnek együtt 
Zhaga-D4i berendezésekkel. A specifikáció szerint a 
vezérlőeszközök 2W, illetve 1W átlagos energiafogyasztásra vannak 
korlátozva. 

Tanúsítási program 
A Zhaga-D4i tanúsítványrendszer lefedi az összes kritikus 
tulajdonságot, beleértve a mechanikai illesztést, a digitális 
kommunikációt, az adatközlést és a tápellátással kapcsolatos 
szükségleteket egy lámpán belül, biztosítva a lámpák (driverek) és 
perifériák (pl. kapcsolódási csomópontok) plug-and-play 
átjárhatóságát. 

Költséghatékony megoldás 
Egy Zhaga-D4i tanúsítvánnyal rendelkező lámpatest driverjei olyan 
funkciókat kínálnak, amelyek korábban a vezérlőcsomópontokban 
voltak elérhetők, mint például az energiafogyasztás mérése. 
Cserébe egyszerűbbé válik a vezérlőeszköz, így csökken a 
vezérlőrendszer ára. 
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PILZEO | Schréder EXEDRA

A Schréder EXEDRA az egyik legfejlettebb távfelügyleti rendszere 
az világító berendezések felhasználóbarát vezérléséhez, 
felügyeletéhez és elemzéséhez. 

Szabványosítás az átjárható rendszerek 
érdekében 
A Schrédernek kulcs szerepe van a szabványosítás elősegítésében 
olyan szövetségesekkel, mint az uCIFI, a TalQ vagy a Zhaga. Közös 
célunk a vízszintes és függőleges IoT integrációhoz tervezett 
megoldások nyújtása. A testtől (hardver) a nyelven (adatmodell) át 
az intelligenciáig (algoritmusok) a Schréder EXEDRA rendszer 
megosztott és nyílt technológiákra épül.  
A Schréder EXEDRA a Microsoft™ Azure felhőszolgáltatására is 
támaszkodik, amely biztosítja a legmagasabb szintű 
megbízhatóságot, átláthatóságot, illetve megfelel a szabványoknak 
és a szabályozásoknak. 

A határok eltörlése 
Az EXEDRA esetében a Schréder egyfajta agnosztikus technológiai 
megközelítéssel él: nyílt szabványokra és protokollokra 
támaszkodva tervezünk olyan architektúrát, amely gond nélkül 
képes együttműködni harmadik féltől származó szoftverekkel és 
hardverekkel. A Schréder EXEDRA teljes átjárhatóságot hivatott 
biztosítani, ami által lehetőség nyílik:   
• más gyártóktól származó eszközök (világítótestek) vezérlésére
• más gyártóktól származó vezérlők és szenzorok integrálására
• harmadik féltől származó eszközökhöz és platformokhoz történő
csatlakozásra

Plug-and-play megoldás 
Egy átjáró nélküli rendszerről beszélünk, amely a mobiltelefon 
hálózatot használja, és amelyben egy intelligens automatizált 
üzembehelyezési folyamat felismeri, ellenőrzi és beolvassa a 
lámpatest adatait a felhasználói felületre. A világítótest-vezérlők 
közötti öngyógyító hálózat lehetővé teszi a valós idejű adaptív 
világítás konfigurálását közvetlenül a felhasználói felületről. 

Testre szabott élmény 
A Schréder EXEDRA-ban minden fejlett funkció megtalálható, ami 
az intelligens eszközök kezeléséhez szükséges: valós idejű és 
időzített vezérlés, dinamikus és automatizált világítási 
forgatókönyvek, karbantartás és a helyszíni üzemeltetés 
megtervezése, energiafogyasztás nyomon követése, és harmadik 
féltől származó hardverek integrációja. Teljes mértékben 
konfigurálható, és olyan eszközöket tartalmaz a 
felhasználókezeléshez, amely lehetővé teszi a projektek 
elkülönítését a vállalkozók, a közművek vagy a nagyvárosok 
számára. 

Egy remek eszköz a hatékonyság, az 
ésszerűsítés és a döntéshozatal szolgálatában 
Az adat kincs. A Schréder EXEDRA tiszta, átlátható módon kínálja 
az adatokat, hogy a vezetők a segítségükkel döntéseket tudjanak 
hozni. A platform nagymennyiségű adatot gyűjt az eszközökről, 
valamint összegzi, elemzi és intuitív módon jeleníti meg azokat, 
hogy a felhasználó jól tudjon rájuk reagálni. 

Minden oldalról védve 
A Schréder EXEDRA korszerű adatbiztonságot kínál titkosítással, 
hasheléssel, tokenekkel és kulcskezelési gyakorlatokkal, amelyek a 
teljes rendszerben védik az adatokat és a szolgáltatásokat. 
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PILZEO | JELLEMZŐK 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

Ajánlott 
fénypontmagasság 

4m - 5m | 11' - 16' 

FutureProof Jövőbeli fejlesztések fogadására 
alkalmas berendezés 

Beépített működtető 
egység 

Igen 

CE Nyilatkozat Igen 

ENEC Igen 

ROHS megfelelőség Igen 

Zhaga-D4i tanúsított Igen 

2018. december 27-i 
francia törvény - 
megfelel az 
alkalmazás 
típusainak 

a, b, c, d, e, f, g 

Élettartam vizsgálat LM 79-08 (akkreditált labor által az 
ISO17025 szabvány szerint mérve) 

ANYAGOK 

Ház Alumínium 
Kompozit anyagok 

Optika PMMA 

Búra Polikarbonát 

Festés típusa Poliészteres porfestés 

Szín AKZO 900 szemcsés grafitszürke 

Védettségi szint IP 66 

Törési szilárdság IK 08 

Rezgésállóság Megfelel a módosított IEC 68-2-6 (0,5G) 
szabvány követelményeinek 

Karbantarthatóság Az optikai egység szerszám nélkül 
cserélhető 

ÜZEMELTETÉSI KÖRÜLMÉNYEK 

Üzemelési 
hőmérsékleti 
tartomány (Ta) 

-30 °C és +55 °C között 

· Függ a világítótest konfigurációjától. Bővebb információért forduljon 
kollégánkhoz. 

 

ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK 

Érintésvédelmi 
osztály 

Class I EU, Class II EU 

Névleges feszültség 220-240V – 50-60Hz 

Teljesítménytényező 
(teljes terhelésnél) 

0,9 

Túlfeszültség elleni 
védelem (kV) 

10 

Elektromágneses 
kompatibilitás (EMC) 

EN 61547 / EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -
8, -11 

Kommunikáció 1-10V, DALI 

Egyéb opciók Bi-power, Autonóm 
fényáramszabályozás, Fotocella, 
Vezérelhetőség 

NEMA kompatibilitás Zhaga (opcionális) 
7 pólusú (opcionális) 

Kapcsolódó 
távfelügyeleti 
rendszer(ek) 

Schréder EXEDRA 

Szenzor PIR (opcionális) 

FÉNYFORRÁS TULAJDONSÁGOK 

LED-ek 
színhőmérséklete 

2200K (WW 822) 
2700K (WW 727) 
3000K (WW 730) 
3000K (WW 830) 
4000K (NW 740) 

Korrelált 
színhőmérséklet 
(CRI) 

>80 (WW 822) 
>70 (WW 727) 
>70 (WW 730) 
>80 (WW 830) 
>70 (NW 740) 

Felfelé irányuló 
fénykibocsátási 
arány (ULOR) 

<4% 

ULR <3% 

· Az ULOR értéke az adott konfigurációtól függően eltérő lehet. Bővebb 
információért forduljon kollégánkhoz. 
· ULR értéke az adott konfigurációtól függően eltérő lehet. Bővebb 
információért forduljon kollégánkhoz. 

FÉNYFORRÁS ÉLETTARTAMA Tq = 25°C ESETÉN 

All configurations 100000h - L90 
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PILZEO | JELLEMZŐK 

MÉRETEK ÉS RÖGZÍTÉS 

AxBxC (mm | inch) 524x530x524 | 20.6x20.9x20.6 

Weight (kg | lbs) 6.7 | 14.7 

Aerodynamic resistance (CxS) 0.07 

Mounting possibilities Oszlopcsúcsra szerelhető – Ø60mm 
Oszlopcsúcsra szerelhető – Ø76mm 
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PILZEO | Telepítési megoldások 

 

PILZEO | Illesztett csúcsos Ø60 mm 
rögzítés - 2XM8 csavar 

 

PILZEO | Illesztett csúcsos Ø76 mm 
rögzítés - 6XM6 csavar 
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PILZEO | TELJESÍTMÉNYSZINTEK 

 
 

   

Névleges 
fényáram (lm) 

Melegfehér 
727 

Névleges 
fényáram (lm) 

Melegfehér 
730 

Névleges 
fényáram (lm) 

Melegfehér 
822 

Névleges 
fényáram (lm) 

Melegfehér 
830 

Névleges 
fényáram (lm) 
Semlegesfehér 

740 

Felvett 
teljesítmény 

(W)* 

Tipikus 
fényhasznosítás 

(lm/W) 
 

 LED-ek  
száma 

Áram 
(mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min  Max Min Max -ig Fotometria 

PI
LZ

EO
 

8 350 800 1000 900 1200 600 800 800 1000 900 1200 9.4 9.4 128 
  

8 380 900 1100 1000 1300 700 900 900 1100 1000 1300 10.1 10.1 129 
  

8 400 900 1200 1000 1300 700 900 900 1200 1000 1400 10.7 10.7 131 
  

8 460 1000 1300 1100 1500 800 1000 1000 1300 1200 1500 12.3 12.3 122 
  

8 500 1100 1400 1200 1600 900 1100 1100 1400 1300 1600 13.3 13.3 120 
  

8 600 1200 1600 1400 1800 1000 1300 1200 1600 1400 1900 15.9 15.9 119 
  

8 700 1400 1800 1500 2000 1100 1400 1400 1800 1600 2100 18.5 18.5 114 
  

12 350 1200 1600 1400 1800 1000 1300 1200 1600 1400 1800 13.9 13.9 129 
  

12 400 1400 1800 1500 2000 1100 1400 1400 1800 1600 2100 15.8 15.8 133 
  

12 500 1700 2100 1800 2400 1300 1700 1700 2100 1900 2500 19.6 19.6 128 
  

12 600 1900 2500 2100 2700 1500 1900 1900 2500 2200 2800 23.5 23.5 119 
  

12 700 2100 2700 2300 3000 1700 2100 2100 2700 2400 3100 27.6 27.6 112 
  

16 350 1700 2100 1900 2400 1300 1700 1700 2100 1900 2500 18.1 18.1 138 
  

16 400 1900 2400 2100 2700 1500 1900 1900 2400 2100 2800 20.5 20.5 137 
  

16 500 2200 2900 2500 3200 1800 2300 2200 2900 2600 3300 25.7 25.7 128 
  

16 600 2500 3300 2800 3700 2000 2600 2500 3300 2900 3800 30.8 30.8 123 
  

16 700 2800 3600 3100 4100 2200 2900 2800 3600 3300 4200 36.3 36.3 116 
  

24 350 2500 3200 2800 3600 2000 2600 2500 3200 2900 3700 27.2 27.2 136 
  

24 400 2800 3600 3100 4000 2200 2900 2800 3600 3200 4200 30.9 30.9 136 
  

24 500 3400 4300 3700 4800 2700 3400 3400 4300 3900 5000 38.5 38.5 130 
  

24 590 3800 4900 4200 5500 3000 3900 3800 4900 4400 5600 45 45 124 
  

24 600 3800 5000 4300 5500 3000 3900 3800 5000 4400 5700 45.5 45.5 125 
  

24 700 4300 5500 4700 6100 3400 4300 4300 5500 4900 6300 53.5 53.5 118 
  

Tolerancia ± 7% fényáram- és ± 5 % elektromosteljesítmény esetén 
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5068 
 
 

 

 

 
5068 SY 
 
 

 

 

 
5096 
 
 

 

 
 

5098 
 
 

 

 

 
5102 
 
 

 

 

 
5102 BL 
 
 

 

 
 

5102 GL 
 
 

 

 

 
5103 
 
 

 

 

 
5103 BL 
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5112 
 
 

 

 

 
5112 BL 
 
 

 

 

 
5117 
 
 

 

 
 

5117 BL 
 
 

 

 

 
5117 GL 
 
 

 

 

 
5118 
 
 

 

 
 

5118 BL 
 
 

 

 

 
5118 GL 
 
 

 

 

 
5119 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

Copyright © Schréder Magyarország Zrt. - december 2021. Minden jog fenntartva. A termék jellemzőit és tulajdonságait értesítés nélkül módosíthatjuk. PILZEO | 14 

PILZEO | FÉNYELOSZLÁS 

 

 
5119 BL 
 
 

 

 

 
5120 
 
 

 

 

 
5120 BL 
 
 

 

 
 

5121 
 
 

 

 

 
5121 BL 
 
 

 

 

 
5121 GL 
 
 

 

 
 

5136 
 
 

 

 

 
5136 BL 
 
 

 

 

 
5138 GL 
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