
ILLUMINATION

VALINTA GROOVE 

Soluție holistică de iluminat pentru orașe 
pline de viață 

Fiecare mediu urban are o poveste de spus. Cu această 
convingere în minte, am creat VALINTA GROOVE. Proiectat 
atât ca un aparat de iluminat pentru iluminatul urban, cât 
și ca un proiector pentru punerea în valoare arhitecturală, 
VALINTA GROOVE oferă consistență estetică și tehnică 
pentru toate tipurile de aplicații urbane, prin diverse 
fluxuri si distribuții luminoase și diferite tipuri de LED-uri 
(alb sau RGBCW).  

Această abordare holistică a iluminatului urban permite 
proiectanților urbani, specialiștilor în iluminat și 
arhitecților să utilizeze puterea VALINTA GROOVE pentru a 
înfrumuseța orașele. De la iluminatul de bază până la 
iluminatul la înălțimi mari, VALINTA GROOVE este aliatul 
dumneavoastră în dezvăluirea și punerea în valoare a 
fiecărui detaliu al orașului. 

CĂI DE 
CIRCULAȚIE 
URBANĂ ŞI 

STRĂZI 

ILUMINAT 
ARHITECTURAL ȘI 

DE ACCENT 

PODURI PISTE DE 
BICICLETE ȘI 
PIETONALE 

STAȚII DE TREN 
ȘI METROU 

ZONE EXTINSE PIEŢE ŞI ZONE 
PIETONALE 
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VALINTA GROOVE | REZUMAT   

Descriere 

VALINTA GROOVE este un proiector rafinat, conceput atât pentru iluminatul urban, cât și pentru 
cel arhitectural. Forma sa clasică și elegantă, concepută de Michel Tortel, se integrează perfect în 
orice peisaj urban. Mai mult decât un simplu aparat de iluminat elegant, VALINTA GROOVE este o 
soluție de iluminat flexibilă care încorporează tehnologii de ultimă generație, ceea ce îl face soluția 
perfectă atât pentru iluminatul funcțional, cât și pentru crearea de ambianță.  

Corpul, rama optică și partea de fixare a lui VALINTA GROOVE sunt realizate din aluminiu turnat 
sub presiune robust pentru a rezista condițiilor de viațII urbane. Rezistența ridicată la impact și 
gradul de etanșeitate îl fac să fie o soluție de iluminat exterior robustă și fiabilă. Disponibil în 
diferite dimensiuni, VALINTA GROOVE oferă o gamă largă de fluxuri luminoase și distribuții 
luminoase pentru a oferi rafinament și consistență tehnică pentru toate tipurile de aplicații urbane. 

Versiunea de aparat de iluminat este echipată cu cea mai recentă generație de module fotometrice 
LensoFlex®, oferind o vizibilitate perfectă și o eficiență ridicată pentru orice aplicație urbană, în 
timp ce versiunea de proiector este echipată cu LED-uri albe sau colorate (RGBCW) și optici 
dedicate îmbunătățirii arhitecturale. Dispunerea PCBA cu LED-uri RGBCW este inspirată de vitraliile 
clasice și oferă coerență sistemului de iluminat. Spectrul său de iluminare este de doar 3 elipse 
MacAdam, ceea ce înseamnă că nu există variații de lumină sau de intensitate între proiectoarele 
din sistemul de iluminat. 

VALINTA GROOVE este compatibil cu montajul pe suprafață și pe stâlp. Dispune de un sistem de 
montaj unic care necesită o singură persoană pentru un proces în doi pași. Brațul este înclinabil, 
permițând o gamă largă de setări în ambele axe pentru a direcționarea fluxului luminos exact acolo 
unde este nevoie. Opțional, blocul optic poate fi orientat la fața locului pe o rază de +/- 90°.  

VALINTA GROOVE este o soluție inteligentă, pregătită pentru interconectare, care aduce iluminatul 
urban și de ambianță în era inteligentă a tehnologiilor de iluminat. 

 

TIPURI DE APLICAȚII 
• CĂI DE CIRCULAȚIE URBANĂ ŞI STRĂZI 

• ILUMINAT ARHITECTURAL ȘI DE ACCENT 

• PODURI 

• PISTE DE BICICLETE ȘI PIETONALE 

• STAȚII DE TREN ȘI METROU 

• ZONE EXTINSE 

• PIEŢE ŞI ZONE PIETONALE 

 

AVANTAJE CHEIE 
• Platformă versatilă: proiector și aparat 
de iluminat 

• Eficiență energetică ridicată și 
uniformitate LED (până la 3 elipse 
MacAdam) 

• Sistem de montaj unic pentru o 
instalare ușoară pe suprafețe plane sau 
pe stâlpi, realizată de o singură persoană 

• Diverse opțiuni de cablare pentru a 
facilita aplicarea/instalarea 

• Reglaje multiple la fața locului (lateral, 
vertical, bloc optic) pentru fotometrie 
precisă 

• Pregătit pentru interconectare 

 
  

 

 
Versiunea aparat de iluminat urban VALINTA 
GROOVE beneficiază de cea mai recentă 
generație de module fotometrice LensoFlex®. 
  

 
Versiunea proiector VALINTA GROOVE se 
bazează pe o configurație unică a PCBA cu 
LED-uri, inspirată de vitraliile clasice. 
  

 
Sistem unic de montaj inteligent care necesită 
o singură persoană și un proces rapid și ușor 
în doi pași. 
  

 
Opțional, blocul optic poate fi direcționat la 
fața locului pe o rază de +/-90°. 



 

 

 

 

 

Drepturi de autor © Schréder SA - ianuarie 2023. Toate drepturile rezervate. Specificațiile au caracter informativ și pot fi modificate fără notificare prealabilă. VALINTA GROOVE | 3 

VALINTA GROOVE | VERSIUNI   

VALINTA GROOVE | Cu opturator tip tun 

 

VALINTA GROOVE | Cu semi-opturator 
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VALINTA GROOVE | DISTRIBUȚII LUMINOASE

 LensoFlex®4 

LensoFlex®4 optimizează moștenirea conceptului LensoFlex cu un modul 
fotometric compact și puternic, bazat pe principiul adăugării distribuției 
fotometrice. Numărul de LED-uri în combinație cu curentul de alimentare 
determină nivelul de intensitatii distribuției luminoase. 

Cu distribuții luminoase optimizate și eficiență ridicată, această a patra 
generație permite ca produsele să fie mai reduse în dimensiune pentru a 
satisface cerințele aplicației cu această soluție optimizată și din punct de 
vedere al investițiilor. Modulul LensoFlex®4 poate dispune de un sistem 
de controlul al luminii reziduale pentru a preveni poluarea luminoasă de 
vecinătate sau de un limitator de strălucire pentru un confort vizual 
ridicat. 
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VALINTA GROOVE | 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 
 

 Dimming through 0-10V or DMX-RDM 

Intelligent luminaire 0-10V drivers enable to operate dimming 
profiles. DMX-RDM is a protocol that allows bi-directional 
communication between a lighting fixture and a controller over 
a standard DMX line. This protocol allows configuration, status 
monitor 

 

 

A. Performance | B. Time 
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VALINTA GROOVE | Zhaga-D4i

Consorțiul Zhaga și-a unit forțele cu DiiA și a 
produs o singură certificare Zhaga-D4i care îmbină 
specificațiile de conectivitate exterioară Zhaga 
Book 18 versiunea 2 cu specificațiile D4i ale DiiA 
pentru telegestiune prin protocol DALI. 

Standardizarea ecosistemelor 
interoperabile 

Ca membru fondator al consorțiului 
Zhaga, Schréder a participat la crearea 
și, prin urmare, sprijină programul de 
certificare Zhaga-D4i și inițiativa acestui 
grup de a standardiza un ecosistem 
interoperabil. Specificațiile standardului 
D4i au preluat caracteristicile 
protocolului DALI2 și le-au adaptat 
pentru echipamentele din interiorul 
aparatului de iluminat, dar cu anumite 
limitări. Doar module de control 
montate pe aparatul de iluminat pot fi 

conectate cu un aparat de iluminat Zhaga-D4i. Conform specificațiilor 
modulele de control au puterea electrică limitată la 1W sau 2W. 

Program de certificare 
Certificarea Zhaga-D4i, îndeplinește toate criteriile, inclusiv potrivirea 
mecanică, comunicarea digitală, raportarea datelor și cerințele de putere 
într-un singur aparat de iluminat, asigurând interoperabilitatea plug-and-play 
a aparatelor de iluminat și a sistemelor secundare, cum ar fi modulele de 
telegestiune. 

Soluție rentabilă 
Un aparat de iluminat certificat Zhaga-D4i include drivere care oferă funcții 
care au fost anterior în modulul de telegestiune, cum ar fi măsurarea 
energiei electrice, care la rândul său a simplificat dispozitivul de control, 
reducând astfel prețul sistemului de control. 
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VALINTA GROOVE | Schréder EXEDRA

Schréder EXEDRA este cel mai avansat sistem de 
gestionare a iluminatului de pe piață pentru 
controlul, monitorizarea și analiza iluminatului 
stradal într-un mod ușor de utilizat. 

Standardizarea ecosistemelor 
interoperabile 
Schréder joacă un rol cheie în promovarea standardizării cu alianțe și 
parteneri precum uCIFI, TALQ sau Zhaga. Angajamentul nostru comun este 
de a oferi soluții concepute pentru integrarea verticală și orizontală a IoT. De 
la corp (hardware), la limbaj (model de date) și inteligență (algoritmi), întregul 
sistem Schréder EXEDRA se bazează pe tehnologii comune și deschise. 
Schréder EXEDRA se bazează, de asemenea, pe Microsoft™ Azure pentru 
serviciile cloud, furnizate cu cel mai ridicat nivel de încredere, transparență, 
conformitate cu standardele și reglementările în vigoare. 

Depășirea barierelor 
Cu EXEDRA, Schréder a adoptat o abordare tehnologică-agnostică, bazându-
se pe standarde și protocoale deschise pentru a proiecta o arhitectură care 
să poată interacționa perfect cu soluții software și hardware de la terți. 
Schréder EXEDRA este conceput pentru a debloca interoperabilitatea 
complet, deoarece oferă posibilitatea de :   

• controlare a dispozitivelor (aparate de iluminat) de la alte mărci

• gestionarea controlerelor și integrarea de senzori de la alte mărci

• conectarea cu dispozitive și platforme de la terți

O soluție de tip "plug-and-play" 
Fiind un sistem concentrator de date care utilizează rețeaua celulară, un 
proces inteligent de punere în funcțiune automată recunoaște, verifică și 
extrage datele despre aparate de iluminat în interfața cu utilizatorul. Rețeaua 
de autoreglare dintre controlerele de aparate de iluminat permite 
configurarea în timp real a iluminatului adaptiv direct prin intermediul 
interfeței cu utilizatorul. 

Experiență personalizată 
Schréder EXEDRA include toate funcțiile 
avansate necesare pentru gestionarea 
dispozitivelor inteligente, controlul în 
timp real și programat, scenarii de 
iluminat dinamice și automatizate, 
planificarea operațiunilor de 
mentenanță și de exploatare pe teren, 
gestionarea consumului de energie și 
integrarea hardware-ului conectat de la 
terți. Acesta este complet configurabil 
și include instrumente pentru 
gestionarea utilizatorilor și o politică 

multi-tenant care permite antreprenorilor, utilităților de producție sau 
orașelor mari să segmenteze proiectele. 

Un instrument puternic pentru 
eficiență, optimizare și pentru luarea 
deciziilor 
Datele sunt o mare valoare. Schréder EXEDRA le conferă managerilor toată 
claritatea de care au nevoie pentru a lua decizii. Platforma colectează 
cantități masive de date de la dispozitivele finale și, le cumulează, le 
analizează și le afișează intuitiv pentru a ajuta utilizatorii finali să ia cele mai 
bune decizii. 

Protejat pe toate laturile 
Schréder EXEDRA oferă tehnologie de 
ultimă generație cu criptare, analiză, 
clasificare și practici cheie de 
gestionare care protejează datele în 
întregul sistem și în serviciile asociate. 

Mobile App: any time, any place, 
connect to your street lighting 

The Schréder EXEDRA mobile 
application offers the essential 
functionalities of the desktop platform, 
to accompany all types of operator on 
site in their daily effort to maximise the 
potential of connected lighting. It 
enables real-time control and settings, 
and contributes to effective 
maintenance. 
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VALINTA GROOVE | CARACTERISTICI   

INFORMAȚII GENERALE 

Eticheta Circle Light Scor> 90 - Produsul îndeplinește pe 
deplin cerințele privind economia 
circulară 

Marca CE Da 

Certificat ENEC Da 

Certificat ENEC+ Da 

Certificat Zhaga-D4i Da 

Marca UKCA Da 

CARCASĂ AND FINISAJ 

Carcasă Aluminiu 

Distribuție 
luminoasă 

PMMA 

Difuzor Sticlă securizată 

Carcasă finisaj Standard polyester powder coating (C2-
C3 according to the ISO 9223-2012 
standard) 
Optional "seaside" polyester powder 
coating (C4 according to the ISO 9223-
2012 standard) 

Nivel de etanşeitate IP 66 

Rezistență la impact IK 09 

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

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 

Protecţie la 
supratensiuni (kV) 

10 

Compatibilitate 
electromagnetică 
(EMC) 

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 
/ EN 61547 

Protocol de control DALI, DMX-RDM 

Opțiuni de control AmpDim, Bi-power, Profil personalizat 
de reducere a fluxului luminos, 
Telegestiune 

Priză Zhaga (optional) 

Sistem(e) de control 
asociate 

Schréder EXEDRA 

INFORMAȚII FOTOMETRICE 

Temperatura de 
culoare LED 

2700K (WW 727) 
2700K (WW 827) 
3000K (WW 730) 
3000K (WW 830) 
4000K (NW 740) 
4000K (NW 840) 
RGB CW 

Indicele de redare a 
culorilor (CRI) 

>70 (WW 727) 
>80 (WW 827) 
>70 (WW 730) 
>80 (WW 830) 
>70 (NW 740) 
>80 (NW 840) 
RGB CW 

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

Toate configurațiile 100,000h - L95 

· Durata de viață poate fi diferită în funcție de dimensiune / configurații. 
Vă rugăm să ne consultați. 

 



 

 

 

 

Drepturi de autor © Schréder SA - ianuarie 2023. Toate drepturile rezervate. Specificațiile au caracter informativ și pot fi modificate fără notificare prealabilă. VALINTA GROOVE | 9 

VALINTA GROOVE | CARACTERISTICI   

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ 

AxBxC (mm | inch) VALINTA GROOVE MINI : 195x296x216 | 7.7x11.7x8.5 
VALINTA GROOVE MIDI : 266x366x212 | 10.5x14.4x8.3 
VALINTA GROOVE MAXI : 325x430x201 | 12.8x16.9x7.9 

Greutate (kg | lbs) VALINTA GROOVE MINI : 5.0-5.5  | 11.0-12.1  
VALINTA GROOVE MIDI : 7.1-7.5  | 15.6-16.5  
VALINTA GROOVE MAXI : 10.0-10.5  | 22.0-23.1  

Posibilități de montaj Montaj pe perete 
Direct mounting on poles 
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VALINTA GROOVE | Opțiuni de montaj   

 

VALINTA GROOVE | Montaj pe stâlp - 2 
șuruburi M8 

 

VALINTA GROOVE | Montaj pe suprafață - 3 
x șuruburi M8 
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VALINTA GROOVE | PERFORMANȚĂ   
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 Flux luminos al aparatului de iluminat (lm) 

Putere electrică (W) * Eficacitate aparat de 
iluminat (lm/W) 

 RGB CW  Warm White 827 Warm White 830 Neutral White 840 

Număr de LED-
uri Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Până la 

16 1700 2000 1800 4000 1900 4300 1900 4300 6 38 137 

Toleranță flux luminos ± 7%, toleranță  putere totală aparat de iluminat ± 5 % 
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 Flux luminos al aparatului de iluminat (lm) 

Putere electrică (W) * Eficacitate aparat de 
iluminat (lm/W) 

 RGB CW  Warm White 827 Warm White 830 Neutral White 840 

Număr de LED-
uri Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Până la 

28 2500 3000 2700 7100 2900 7600 2900 7600 11 65 134 

Toleranță flux luminos ± 7%, toleranță  putere totală aparat de iluminat ± 5 % 
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 Flux luminos al aparatului de iluminat (lm) 
Putere electrică (W) 

* 
Eficacitate aparat 
de iluminat (lm/W) 

 Warm White 727 Warm White 730 Warm White 830 Neutral White 740 

Număr de 
LED-uri Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Până la 

20 2300 5700 2500 6300 2300 5900 2500 6400 20 49 151 

Toleranță flux luminos ± 7%, toleranță  putere totală aparat de iluminat ± 5 % 
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VALINTA GROOVE | PERFORMANȚĂ   
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 Flux luminos al aparatului de iluminat (lm) 

Putere electrică (W) * Eficacitate aparat de 
iluminat (lm/W) 

 RGB CW  Warm White 827 Warm White 830 Neutral White 840 

Număr de LED-
uri Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Până la 

52 5300 6400 5000 12400 5300 13100 5400 13300 19 110 145 

Toleranță flux luminos ± 7%, toleranță  putere totală aparat de iluminat ± 5 % 
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 Flux luminos al aparatului de iluminat (lm) 
Putere electrică (W) 

* 
Eficacitate aparat 
de iluminat (lm/W) 

 Warm White 727 Warm White 730 Warm White 830 Neutral White 740 

Număr de 
LED-uri Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Până la 

40 4600 10800 5000 11900 4700 11100 5200 12200 38 88 157 

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

 
5300 
 
 

 

 

 
5301 
 
 

 

 

 
5303 
 
 

 

 
 

5304 
 
 

 

 

 
5356 
 
 

 

 

 
5366 
 
 

 

 
 

5388 
 
 

 

 

 
5392 
 
 

 

 

 
5393 
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VALINTA GROOVE | DISTRIBUŢIE LUMINOASĂ   

 
 

5399 
 
 

 

 

 
6662 Fascicol luminos îngust 
 
 

 

 

 
6663 Fascicol luminos îngust 
 
 

 

 
 
6664 Fascicul luminos mediu 
 
 

 

 

 
6665 Fascicul larg 
 
 

 

 

 
6666 Fascicul orizontal eliptic 
 
 

 

 
 
6862 Fascicul eliptic 
 
 

 

 

 
50001 
 
 

 

 

 
50004 
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VALINTA GROOVE | DISTRIBUŢIE LUMINOASĂ   

 
 

50008 
 
 

 

 

 
50009 
 
 

 

 

 
50010 
 
 

 

 

   

 


