
Model em-U-EXHD j.m. 35W 50W 70W 85W 105W 135W 170W

Źródło światła 1x COB LED 1x COB LED 2x COB LED 2x COB LED 2x COB LED 2x COB LED 3x COB LED
Model zasilacza MH35** MH50** MH70* MH85** MH105* MH135** MH170*
Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65°C lm 6 125 8 450 11 550 13 770 16 800 20 790 26 010 

Maks. strumień świetlny oprawy 5K Tc65°C lm 4 134 6 008 9 125 10 878 13 272 17 048 21 848 

Pobór mocy (+ - 10%) Tj 90°C W 35 50 70 85 105 135 170 

Wymiary zewnętrzne / waga mm
/ kg

350 x130 x104
 / 4,2

350 x130 x104
 / 5,1

450 x130 x104
 / 5,8

450 x130 x104
 / 6,1

450 x130 x104
 / 6,3

600 x130 x104
 / 7,8

600 x130 x104
 / 8,3

SERIA em-ULICA EXTREME HEAVY DUTY

Zasilacz: *heavy duty wyposażony w opcję 2 stopniowej regulacji mocy (50% lub 100%) przy zastosowaniu dodatkowego kabla fazowego
 **heavy duty wyposażony w opcję 3 stopniowej regulacji mocy (40%, 60% lub 100%) przy zastosowaniu dodatkowego kabla fazowego
Współczynnik mocy: > 0,9
Barwa światła: standard 5000 K (opcjonalnie 3000 K, 4000 K)
Sposób montażu: standard wysięgnik Ø 48-60
Obudowa / układ optyczny: Aluminium anodowane w kolorze naturalnym / szkło optyczne polerowane hartowane

Instrukcja montażu i użytkowania

1. WYGLĄD

3. BUDOWA
Lampa typu em-ULICA składa się z:

• aluminiowej obudowy stanowiącej równocześnie radiator oraz 
 uchwyt montażowy; 
• elektromagnetycznego układu zasilającego z wyprowadzonym 
 przewodem; 
• źródeł światła LED w technologii COB; 
• układu optycznego (soczewek).

2. PARAMETRY TECHNICZNE

Przed zamontowaniem lampy em-ULICA należy ją podłączyć. 

Lampę mocować na typowym wysięgniku montażowym (stalowym 
lub aluminiowym) Φ 48 - 60 mm. Kąt wzniosu wysięgnika – zgod-
nie z projektem. Do wysięgnika lampę przykręcić przy pomocy śrub 
montażowych, śruby zakontrować nakrętkami (na wyposażeniu).

4. MONTAŻ LAMPY

35W 50W

1x COB LED 1x COB LED

135W

2x COB LED

170W

3x COB LED

70W 85W 105W

2x COB LED 2x COB LED 2x COB LED

5. PODŁĄCZANIE
Podłączanie można wykonywać wyłącznie przy wyłączonym napięciu zasilania. Prze-
wód zasilający lampy podłączać do instalacji poprzez czterotorowe złącze insta-
lacyjne IP 66 przed zamontowaniem lampy do wysięgnika. Po podłączeniu złącze 
umieścić wewnątrz rury wysięgnika. Następnie wykonać czynności zgodnie z pkt. 4.  
Uwaga: złącze instalacyjne nie jest na wyposażeniu lampy, jest jednak dostępne 
w dziale akcesoria i można je dodatkowo zakupić. 

6. UŻYTKOWANIE, CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE
W trakcie użytkowania lampa nie wymaga zabiegów konserwacyjnych. W przypadku 
zabrudzenia (zachlapania) soczewek układu optycznego należy je oczyścić ogólnie 
dostępnymi środkami.

7. NAPRAWA
Samodzielna naprawa przez nieprzeszkolony personel użytkownika jest zabroniona. 
W przypadku stwierdzenia wadliwego działania lub niedziałania lampy lampę należy 
zdemontować i odesłać do naprawy do producenta. Użytkownicy eksploatujący duże 
ilości lamp serii em-ULICA na życzenie zostaną przeszkoleni do wykonywania samodziel-
nych napraw.

8. UWAGI KOŃCOWE
Wszelkie prace związane z montażem i / lub eksploatacją lamp serii em-ULICA może 
wykonywać wyłącznie personel posiadający wymagane obowiązującymi przepisami 
kwalifikacje  stwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym.

UWAGA!!! Lampa posiada ostre krawędzie. Z tego powodu przy wszystkich pracach 
z lampami em-ULICA zachować szczególną ostrożność.

IP 66
230 V
50 Hz% 10

90
COB
LED

-30°
+40°

PRODUKT
POLSKI

RoHS
Compiliant Pb LM 80

APROVED LED
100 000 h
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Wrocławska firma MICOLED produku-
je energooszczędne, przyjazne 
środowisku lampy LED przystosow-
ane do montażu na zewnątrz jak 
i wewnątrz obiektów. Są to lampy 
o mocach od 35W do 235W przeznac-
zone zarówno dla odbiorcy instytuc-
jonalnego, posiadającego niezbędne 
służby eksploatacyjne, jak i dla odbi-
orcy niezajmującego się profesjonalną 
eksploatacją oświetlenia.

Lampy powstały dzięki wielolet-
nim doświadczeniom w projektow-
aniu różnych systemów automatyki 
i energoelektroniki, w tym zaawan-
sowanych systemów świetlnych 
wykorzystujących transmisję danych 
po sieci energetycznej w celu kontroli 
pracy wysokoprężnych źródeł sod-
owych i metahalogenowych.

Przy projektowaniu lamp LED 
postawiliśmy na prostotę, 
funkcjonalność i oszczędność. W pod-
stawowej wersji lamp zrezygnowaliśmy 
ze skomplikowanych i drogich sys-
temów elektronicznych np. przesyłu 
danych na rzecz prostych systemów 
sterowania natężeniem oświetlenia 
poprzez wbudowaną regulację jasności 
lampy.

Nasze lampy LED – domyślamy się, że 
jako pierwsze na świecie – wyposażone 
zostały w zasilacze wykonane w tech-
nice elektromagnetycznej znanej 
z balastów zastosowanych do zasilania 
tradycyjnych lamp HID (sodowych, 
rtęciowych, metahalogenkowych, itp).

Powyższe rozwiązanie pozwala – z uwa-
gi na odporność tego rozwiązania na 
zakłócenia w sieci energetycznej i wszel-
kiego rodzaju przepięcia łączeniowe, 
komutacyjne czy uderzenia piorunów 
– na uzyskanie żywotności układu 
sięgającej ponad 100 tys. godzin. 
Praktyka wykazała, że technologia ta 
sprawdza się w trudnych warunkach 
przemysłowych i działa bez awarii.

Duża indukcyjność statecznika elektro-

magnetycznego powoduje, że wszelkie 
harmoniczne sieci wyższego rzędu są za-
trzymywane, a przepięcia kształtowane 
przez SEM dławika (siła elektromotory-
czna) są łatwo przyswajalne przez diody 
LED i nie powodują ich uszkodzenia. 
Przesunięcie fazowe prądu i napięcia 
powodowane przez statecznik elektro-
magnetyczny jest kompensowane przy 
zastosowaniu techniki równoległej 
do poziomu ok. 0.9, a zniekształcenia 
harmoniczne prądu nie przekraczają 
w najgorszym przypadku 20%, co jest 
zgodne z obowiązującymi normami 
zharmonizowanymi.

Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest 
brak emisji fal elektromagnetycznych 
wysokiej częstotliwości, a ilość wprow-
adzanych do sieci harmonicznych jest 
znikoma dla porównania w zasilaczach 
elektronicznych.

Poprzez obliczenia, zastosowane el-
ementy, praktykę i analogię do lamp 
HID (stosowane w oświetleniu od 
dziesięcioleci na całym świecie), 
możemy bez obaw stwierdzić, że czas 
życia naszych lamp LED nie będzie krót-
szy niż 10 lat.

W wersji EXHD (Extreme Heavy Duty) 
nasze lampy wyposażone zostały 
w dwa niezależne, pracujące równole-
gle układy zasilania oraz dwie (do mocy 
135W) trzy (moc 170W w przypadku 
serii em-ULICA) lub cztery ( moce 
od 170W) diody LED w technologii 
COB (Chip On Board) renomowanej 
japońskiej firmy CITIZEN. Jeden zasilacz 
dostarcza w zależności od modelu 40% 
mocy, a drugi 60% (trójstopniowa regu-
lacja) mocy bądź po 50% (dwustopnio-
wa regulacja) mocy. Podając napięcie 
zasilania na pierwszy, drugi lub obydwa 
zasilacze uzyskujemy efekt w postaci 
zmiany strumienia świetlnego i w kon-
sekwencji zmiany natężenia oświetlenia 
w trzech (lub dwóch) stopniach 40%-
60%-100% (lub 50%-100%) przy czym 
układ ten – co jest bardzo istotne 
– zasilany jest z jednej fazy. Ten sposób 

regulacji natężenia oświetlenia (a co 
za tym idzie zmniejszania zużycia en-
ergii elektrycznej) można wykorzystać 
nie tylko w nowobudowanych obiek-
tach ale również w większości mod-
ernizowanych linii oświetleniowych 
zasilonych z sieci czteroprzewodowej. 
Dodatkowo ten prosty i skuteczny 
system sterowania oświetleniem do 
poprawnego podłączenia i eksploat-
acji wymaga wyłącznie podstaw 
wiedzy z zakresu elektryki, jest tani 
w budowie oraz odporny na warunki 
środowiskowe i  ludzkie. Lampy te 
mogą współpracować zarówno z pros-
tymi czujnikami ruchu czy natężenia 
światła dziennego, jak i z zaawan-
sowanymi systemami sterowania 
wyposażonymi w zegar astronomiczny, 
pozycjonowanie obiektu wg GPS, itp. 
Dla użytkowników rozległych systemów 
oświetleniowych oferujemy możliwość 
zdalnej (przez sieć internetową) zmiany 
nastaw, odczytów czasów świecenia 
czy bieżącego zużycia energii.

Elementem wyróżniającym – tak lampy 
przemysłowe, jak i uliczne – firmy 
MICOLED, jest wygląd zewnętrzny 
odbiegający od powszechnie 
stosowanych kształtów, dający się 
łatwo komponować w istniejącą 
infrastrukturę, bardzo dobrze rozpozna-
walny. Zastosowany kształt pozwala na 
redukcję zużycia materiału i w przypad-
ku lamp ulicznych minimalizację oporu 
dla wiatru przez co można stosować 
lżejsze słupy. Udało się to osiągnąć po-
przez konstrukcję obudowy. Obudowa 
lamp została zaprojektowana tak, aby 
jednocześnie być bardzo wydajnym 
radiatorem usuwającym nadmiar 
emitowanego przez diody ciepła do 
otoczenia, umieścić w niej wszystkie 
części potrzebne do pracy i tak, aby 
wszystkie elementy mocujące były 
umieszczone w bryle lampy. Obudowa 
wykonana jest z jednego bloku ano-
dowanego aluminium, co zapewnia jej 
ogromną odporność na korozję i inne 
niekorzystne wpływy atmosfery pracy, 
np. osadzanie się kurzu i pyłów. 

Najważniejszym elementem stano-
wiącym o efektywności lampy są 
stosowane źródła światła i układy op-
tyczne kształtujące charakterystykę 
rozsyłu. W wyniku wieloletniej 
współpracy ze specjalistami z dziedz-
iny optoelektroniki zastosowaliśmy 
źródła światła – diody CITILED COB 
z serii CLU firmy CITIZEN Electronics, 
które są osiągnięciem najnowszych 
technologii i mają najwyższą aktu-
alnie osiąganą skuteczność świetlną 
sięgającą 181lm/ W. Do kształtowania 
bryły rozsyłu światła zastosowaliśmy 
w naszych lampach różnego rod-
zaju soczewki (sferyczne, asferyczne) 
wykonane z  hartowanego, polerow-
anego szkła optycznego o wysokiej 
przepuszczalności sięgającej 96%. 
Wpływa to korzystnie na sprawność 
świetlną lampy (bardzo niskie straty 
układu optycznego), na utrzymanie 
czystości (kurz nie przylega do pole-
rowanego szkła) a także daje możliwość 
kształtowania bryły światła w zależności 
od potrzeb. Możliwy jest dobór socze-
wki pod konkretną potrzebę.

Dzięki stosowanym poszczegól-
nym wysokiej jakości komponen-
tom lampy MICOLED charakteryzują 
się dużą trwałością, odpornością 
na czynniki zewnętrzne i zakłócenia 
w sieci zasilającej. Dlatego również 
nasz produkt jest objęty 5-letnią 
GWARANCJĄ PRODUCENTA, na wszyst-
kie elementy składowe.

Korzystny stosunek jakości do ceny 
pozwala na stwierdzenie, że są one is-
totnym uzupełnieniem oferty rynkowej 
mimo rosnącego importu.

I jeszcze jedna bardzo ważna cecha 
lamp MICOLED – poza diodami CITI-
ZEN – lampy są w całości produktem 
polskim, są efektem doświadczenia 
i pomysłu polskich inżynierów oraz 
w  całości powstają w Polsce. Oznacza 
to, że ich dostępność dla służb eksploa-
tacyjnych jest łatwa a czas dostawy 
krótki.

9. STEROWANIE
Lampy MICOLED posiadają zintegrowany układ zasilający, składający się z dwóch 
równolegle działających układów elektromagnetycznych. 

W modelach 35W, 50W i 135W jeden zasilacz dostarcza 40% mocy (brązowy prze-
wód zasilający), a drugi 60% mocy (czarny przewód zasilający). Poprzez podłączenie 
napięcia prądu zmiennego o wartości 230 V do jednego z dwóch przewodów 
zasilających uzyskujemy efekt w postaci zmiany strumienia świetlnego i w kon-
sekwencji zmiany natężenia oświetlenia w  stopniach 0%-40%-60%.  Podłączenie 
dwóch przewodów jedocześnie powoduje działanie lampy na 100% mocy.

W pozostałych modelach 70W, 105W i 170W jeden i drugi  zasilacz dostarcza po 
50% mocy. Poprzez podłączenie napięcia prądu zmiennego o wartości 230 V do 
jednego z dwóch przewodów zasilających oznaczonych kolorem brązowym lub 
czarnym uzyskujemy efekt w postaci zmiany strumienia świetlnego i w konsek-
wencji zmiany natężenia oświetlenia w stopniach 0%-50%. Podłączenie dwóch 
przewodów jedocześnie powoduje działanie lampy na 100% mocy.

Należy pamiętać, że układy te zasilane są z jednej fazy! 

Poprawność podłączenia do zasilania wymaga dołączenia przewodu o potencjale 
neutralnym do żyły oznaczonej kolorem niebieskim a także dla zachowania ochro-
ny przeciwporażeniowej należy podłączyć przewód uziemiający PE do przewodu 
ochronnego PE w oprawie, oznaczonego kolorem żółtozielonym. Schemat sterowania za pomocą zegara astronomicznego

10. CHARAKTERYSTYKA LAMP MICOLED
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