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RZUCAMY ŚWIATŁO
NA NOWĄ MARKĘ
LANGE LIGHT
OSZCZĘDNOŚĆ
Technologia LED / klasa energetyczna A++ znacząco wpływa na obniżenie
kosztów zużycia energii. Duże oszczędności można zaobserwować już
w obrębie niewielkiego gospodarstwa domowego. Jeśli chodzi natomiast
o oświetlenie w budynkach wielorodzinnych i biurach – skala oszczędności jest
naprawdę ogromna. Kolejnym istotnym aspektem zwiększającym wydajność
opraw LANGE LIGHT jest możliwość ustawienia wszystkich parametrów,
takich jak: czujnik ruchu, czujnik zmierzchu, światło bazowe i czas wyłączania.
Pozwala nam to dopasować działanie oświetlenia do naszych indywidualnych
potrzeb i tym samym zmniejszyć pobór energii. Poza tym bardzo korzystny stosunek
jakości oświetlenia LANGE LIGHT do jego ceny zapewnia najwyższy stopień zwrotu
z inwestycji.

BEZPIECZEŃSTWO
Funkcjonalne oświetlenie LANGE LIGHT dba o bezpieczeństwo, którego
oczekują domownicy, mieszkańcy budynków wielorodzinnych czy pracownicy
biura. Właściwie oświetlona klatka schodowa, jasny korytarz czy perfekcyjnie
doświetlone stanowisko pracy w biurze przekłada się na pewność poruszania się
oraz ograniczenie ryzyka wystąpienia wypadków. To daje nieocenione poczucie
bezpieczeństwa i komfort, które użytkownicy będą doceniać latami.

FUNKCJONALNOŚĆ
Instalatorzy z pewnością docenią fakt, że oprawy świetlne LANGE LIGHT
wyróżniają się prostym i szybkim montażem. Wszystkie parametry, takie jak:
czujnik ruchu, czujnik zmierzchu, światło bazowe i czas wyłączania ustawimy
w łatwy oraz intuicyjny sposób. Uniwersalny kolor opraw świetlnych LANGE
LIGHT w połączeniu z ich klasycznym designem sprawią, że doskonale odnajdą się
w każdym wnętrzu. Długi okres gwarancji jest najlepszym potwierdzeniem ich
dobrej jakości.

langelight.pl
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www.facebook.com
/LangeLight

SZANOWNI PAŃSTWO
Ponad 30 lat doświadczenia. Blisko 30 marek o światowej
renomie. Ponad 1000 punktów sprzedaży. Ponad 15 tysięcy
produktów w magazynie. Lange Łukaszuk to symbol jakości,
rzetelności i doświadczenia. Z dumą reprezentujemy w Polsce
marki o światowej renomie z branż elektronarzędziowej,
narzędziowej, elektrotechnicznej i oświetleniowej, stale
poszerzając nasze portfolio o nowe produkty wysokiej klasy.
Dzięki temu jakość w naturalny sposób stała się naszym
znakiem rozpoznawczym. Pasja i profesjonalizm - to
perfekcyjne połączenie nieustannie motywuje nas do dążenia
do doskonałości.
Wprowadziliśmy na polski rynek liczne nowatorskie
rozwiązania, w tym technologie oświetleniowe. Od wielu lat
jesteśmy liderem jakości w kwestii techniki automatycznego
oświetlenia.
Dostarczamy
tysiące
energooszczędnych
produktów oświetleniowych najwyższej klasy. Wśród nich są
kompletne systemy oświetlenia, lampy, dekoracyjne źródła
światła oraz automatyka sterująca.
Zadowolenie klientów jest naszym priorytetem. Wsłuchujemy
się w ich potrzeby i wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom.
Nieustannie dążąc do ideału i bazując na wieloletnim
doświadczeniu, zdecydowaliśmy się poszerzyć naszą ofertę
o nowe produkty, będące odpowiedzią na potrzeby
współczesnego rynku. Tak właśnie powstało LANGE LIGHT
- nasza nowa marka stworzona z połączenia pasji,
doświadczenia i profesjonalizmu. Na jej ofertę, którą
zamierzamy systematycznie poszerzać, składają się wysokiej
jakości, funkcjonalne oprawy świetlne. Inwestycja we własną
markę pozwala nam oferować doskonałą jakość
w konkurencyjnej cenie.
Serdecznie polecam!
Tadeusz Kumaszka
Prezes Zarządu “LŁ”
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OŚWIETLENIE
WEWNĘTRZNE
SZEROKIE
ZASTOSOWANIE

OPRAW STARLIGHT, SUNLIGHT, QUADLIGHT

Wewnętrzne oprawy LED (sufitowe/ścienne)
z czujnikiem ruchu i zmierzchu: STARLIGHT,
SUNLIGHT oraz QUADLIGHT doskonale
sprawdzą się jako oświetlenie części wspólnych
budynków użyteczności publicznej: klatek
schodowych, przejść, ciągów komunikacyjnych,
przedsionków, piwnic, garaży, pomieszczeń
gospodarczych czy też szatni. Z powodzeniem
można również zamontować je w domach
jednorodzinnych do oświetlenia wiatrołapów
czy korytarzy.

Technologia LED / klasa energetyczna A++ zapewniają oszczędną
eksploatację przez cały okres użytkowania.
Odpowiednio rozmieszczone chipy ledowe, zgodnie z technologią
homogeneous light, sprawiają, że cała powierzchnia klosza świeci
równomiernie, zapewniając zrównoważony rozsył światła w pomieszczeniu.
Szybki i łatwy montaż. Wszystkie parametry, takie jak: zasięg, czas
wyłączenia (czyli ile czasu oprawa ma się świecić po ostatnim ruchu do
wyłączenia), próg czułości zmierzchowej oraz światło bazowe, w prosty
i intuicyjny sposób ustawimy na czujniku znajdującym się wewnątrz oprawy
za pomocą przełączników. Uszczelka znajdująca się dookoła podstawy
niweluje nierówności sufitu i zwiększa stabilność montażu, a przemyślana
konstrukcja oprawy zostawia dużą przestrzeń na przewód montujący.
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LAT

GWARANCJI
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Klasyczny design i uniwersalny biały kolor dopasowują się do każdej
przestrzeni.
Długi okres gwarancji – aż 5 lat.

OPRAWA LED ZE ŚWIATŁEM BAZOWYM
ORAZ CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU

IGHT
Ø max. 16 m

Ø 180°/360º

17 W
1547 lm
91 lm/W

Światło
bazowe

Informacje dodatkowe

4000 K

IP44
Ø 260 mm

OPRAWA LED ZE ŚWIATŁEM BAZOWYM
ORAZ CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU

Dane techniczne
Nr artykułu
Rodzaj czujnika
Moc znamionowa
Barwa światła
Kąt wykrywania czujnika
Strumień światła
Barwa światła
Żywotność źródła światła
Zasięg detekcji
Czas wyłączenia
Światło bazowe

IGHT
Ø max. 16 m

Ø 180°/360º

Światło
bazowe

Czas światła baz.
Czujnik zmierzchu
Zasilanie
Wymiary
Stopień ochrony

21 W

2328 lm
110,86 lm/W

Informacje dodatkowe

4000 K

IP65
Ø 300 mm

OPRAWA LED ZE ŚWIATŁEM BAZOWYM
ORAZ CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU

Dane techniczne

IGHT
Ø max. 15 m

Ø 180°/360º

18 W

Informacje dodatkowe

4000 K

LT013134
HF - wysoka częstotliwość
18 W
180° / 360º
1394 lm
4000 K
50000h, LM80B70
Ø do 7/15m*
10 s, 90 s, 3 min, 10 min*
10% lub 20%*
0 s, 30 s, 10 min, +∞*
5, 15, 50, 2000 lux*
220 - 240 V/AC
250 x 250 x 43,3 mm
IP20, klasa II
CRI >80, SDCM<5, cos
fi>0.9, ilość cykli wł/wył
>100000
* parametr wybierany
za pomocą DIP swichów

▶

1394 lm
77,44 lm/W

Nr artykułu
Rodzaj czujnika
Moc znamionowa
Kąt wykrywania czujnika
Strumień światła
Barwa światła
Żywotność źródła światła
Zasięg detekcji
Czas wyłączenia
Światło bazowe
Czas światła baz.
Czujnik zmierzchu
Zasilanie
Wymiary
Stopień ochrony

43,3 mm

QUAD

LT013127
HF- wysoka częstotliwość
21 W
4000 K
180° / 360º
2328 lm
4000 K
50000h, LM80B70
Ø 4- 16 m (regulowany )
10 s – 12 min
20%
0 s, 90 s, 5 min, 10 min,
30 min, +∞
<3 - 2000 lux
220 - 240 V/AC
Ø 300 x 40 mm
IP65, IK10, klasa II
CRI >80, SDCM<5, cos
fi>0.9, ilość cykli wł/wył
>100000

40 mm

SUN

LT013158
HF- wysoka częstotliwość
17 W
180° / 360º
1574 lm
4000 K
50000h, LM80B70
Ø do 8 m, do 16 m*
10 s, 90 s, 3 min, 10 min*
10% lub 20%
0 s, 30 s, 10 min, +∞*
5, 15, 50, 2000 lux*
220 - 240 V/AC
Ø 260 x 90 mm
IP44, klasa I
CRI >80, SDCM<5, cos
fi>0.9, ilość cykli wł/wył
>100000
* parametr wybierany
za pomocą DIP swichów

90 mm

STAR

Dane techniczne
Nr artykułu
Rodzaj czujnika
Moc znamionowa
Kąt wykrywania czujnika
Strumień światła
Barwa światła
Żywotność źródła światła
Zasięg detekcji
Czas wyłączenia
Światło bazowe
Czas światła baz.
Czujnik zmierzchu
Zasilanie
Wymiary
Stopień ochrony

IP20

▶

Światło
bazowe

250 mm
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OŚWIETLENIE
BIUROWE
PANEL SUFITOWY LED

OFFICE

IGHT

Panel doskonale sprawdzi się jako oświetlenie
przestrzeni biurowych, sal konferencyjnych, sal
wykładowych, magazynów, a także części wspólnych
budynków: korytarzy i ciągów komunikacyjnych. Opcja
montażu podtynkowego, jak i natynkowego daje
bardzo duże możliwości zastosowań tego modelu.
Panel OFFICELIGHT perfekcyjnie przylega do sufitu,
a jego wymiary – 595 x 595 x 30 mm – są idealne do
zastosowania w sufitach typu Armstrong. Uniwersalny
design w połączeniu z klasycznym, białym kolorem
ramki sprawiają, że panel odnajdzie się zarówno
w nowoczesnych, jak i tradycyjnych przestrzeniach.
Właściwe rozmieszczenie źródeł światła, zgodne
z technologią homogeneous light, zapewnia równomierny
rozsył światła w pomieszczeniu.
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LAT

▶

35 mm

GWARANCJI

▶

595 mm

Dane techniczne
Nr artykułu
Moc znamionowa
Strumień światła
Barwa światła
RA
Czas życia LED
Zasilanie
Wymiary
Stopień ochrony
Uwagi dodatkowe

LT014216
40 W
4120 lm

LT014230
LT014254
40 W DALI
30 W
4120 lm
3090 lm
4000 K
>80
50000h
220 - 240 V/AC
595 x 595 x 30 mm
IP44, klasa II
LM80 , ilość cykli ON/OFF >100000, UGR<19

40 W
4120 lm
103 lm/W

4000 K

IP20

EKSPERT RADZI
Praca przy komputerze wymaga mocnego, komfortowego oświetlenia.
W związku z tym montuje się wiele opraw, co powoduje znaczące zużycie
energii. Żeby obniżyć koszty, warto zastosować lampy LED. Bardzo
istotnym elementem jest również UGR, tzw. współczynnik olśnienia.
W przestrzeniach biurowych, salach wykładowych czy konferencyjnych, gdzie
spędza się wiele godzin, współczynnik UGR nie powinien być wyższy niż 19,
tak jak jest w przypadku panelu LED OFFICELIGHT (UGR <19). Zbyt wysoki
współczynnik UGR powoduje mocny blask i tym samym zwiększa dyskomfort
dla pracowników. Parametr ten, w połączeniu z technologią Homogeneous
light, zapewniającą równomierny rozsył światła, czyni oprawę OFFICELIGHT
idealnie przystosowaną do wykorzystania w przestrzeniach biurowych.
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TOMASZ MILCZAREK
Dyrektor działu inwestycyjnego
w Lange Łukaszuk

OŚWIETLENIE
ZEWNĘTRZNE
NUMERYCZNA LAMPA LED
Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHU

TWI

IGHT

TWILIGHT doskonale nadaje się do nocnego, stałego
oświetlania obszaru wokół budynku (oświetlenie
elewacji, wejścia do budynku, a także tarasu). Oprawę
z powodzeniem wykorzystamy również do oświetlenia
korytarza lub ciągu komunikacyjnego, ponieważ można
ją montować w pionie i w poziomie, zarówno na ścianie,
jak i na suficie. W zestawie znajdują się również wyklejki
z numerami i literami. Klasa szczelności IP 65,
gwarantująca
wodoszczelność
oraz
najwyższy
współczynnik wytrzymałości na uderzenia IK10
sprawiają, że lampa LED TWILIGHT jest odporna
na działanie wody i niekorzystnych warunków
atmosferycznych.

5

Dane techniczne
Nr artykułu
Moc znamionowa
Strumień światła
Barwa światła
Czujnik zmierzchu
Zasilanie
Wymiary
Stopień ochrony

LAT

▶

43,3 mm

GWARANCJI

LT013141
14 W
1239 lm
4000K
<2-50 lux (ustawiany)
220 - 240 V/AC
300 x 195 x 43,3 mm
IP65, IK10, klasa II

▶

300 mm

14 W
1239 lm
88,5 lm/W

4000 K

2 - 50 lux

IP65 IK10

EKSPERT RADZI
System źródeł LED zastosowany w oprawie TWILIGHT zapewnia długą
żywotność i oszczędną eksploatację.
Możliwość ustawiania czułości
zmierzchowej gwarantuje dopasowanie momentu włączenia oprawy
do preferencji każdego z użytkowników. Lampa automatycznie zapali się
po wykryciu wybranej wartości natężenia oświetleniowego, zwiększając
poczucie bezpieczeństwa, i automatycznie wyłączy się o poranku.

TOMASZ MILCZAREK
Dyrektor działu inwestycyjnego
w Lange Łukaszuk

7

/LangeLight
/lange_light
/langelukaszuk

01/ 2021 | Zmiany techniczne, błędy i dostępność zastrzeżone. Zdjęcia mogą różnić się od oryginału.

langelight.pl

Dystrybucja w Polsce:
“LŁ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Byków, ul. Wrocławska 43, 55-095 Mirków
+48 71 39 80 800

t.milczarek@langelight.pl

