
platynowy kolor serii

r produktów świeżych

przyciągające wzrok oświetlenie led
w handlu świeżą żywnością

wydobądź kolor w swoich ladach

Katalog oświetlenia leD Do żywności



wygląd, świeżość i okres trwałości to ważne czynniki przy organizacji sprzedaży i dla 
satysfakcji klienta. Diody leD Promolux oferują właściwe zrównoważenie światła i barwy, 

aby uzyskać wyraźną ekspozycję.

serie kolorów platinuM i preMiuM white

oferta leD Promolux dzieli się pod względem przeznaczenia do handlu w branży 
spożywczej i w innych branżach. Seria Platinum jest idealna do zastosowań z żywnością, 
zaś seria Premium white jest doskonała do zastosowań pozaspożywczych. Możliwe jest 
także opracowanie niestandardowych diod leD. ten katalog przedstawia przede wszyst-

kim produkty oświetleniowe do żywności.

Produkty do branż innych niż spożywcza przedstawia katalog Promolux leD Premium 

świeżośĆ barw to krytyczna zaleta w handlu!

przekonujący wygląd...

proMolux led to oddział firMy proMolux lighting. 
Diody oświetleniowe leD Promolux charakteryzują się wysokim odwzorowaniem barw i 

doskonale nadają się do handlu w branży spożywczej i innych.

Przy parametrach barw Promolux określonych przez największych światowych sprzedaw-
ców detalicznych, diody leD Promolux zużywają mniej energii, są dwukrotnie trwalsze od 

lamp fluorescencyjnych i powinny być używane wszędzie tam, gdzie dobra prezentacja 
koloru ma znaczenie krytyczne.



Katalog 2017 leD

spis treści

to jest tak proste jak wyMiana żarówek!

led typu plug-n-play 4

elastyczna taśMa led 5

sliMline leD belka  6

sliMline led kącik 7

led t8 Modernizacji    8

led t5 Modernizacji 9

niskoprofilowa listwa led 10

regulowany reflektor walcowy  11

diody led par30 i par38 12

diody led Mr16 i gu10 13
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E477240

* T8 PL-XXC + (S & +) Model zastępuje poprzedni numer: T8 (PL-XXC & S)

Oryginalne numery model Stock wyczerpania zapasów

Rozmiar numer modelu watów typ Długość 
(mm)

Długość 
(cale)

Zamiennik 
świetlówki

lumenów lumenów 
na wat

Kolor

2ft t8PnP-Pl-24c+* 8 Sufitowy 600 24 F17 t8 880 110 Platynowy

3ft t8PnP-Pl-36c+* 14 Sufitowy 900 36 F25 t8 1582 113 Platynowy

4ft t8PnP-Pl-48c+* 18 Sufitowy 1200 48 F32 t8 2070 115 Platynowy

5ft t8PnP-Pl-60c+* 22 Sufitowy 1500 60 F40 t8 2508 114 Platynowy

3ft t8PnP-Pl-36S+* 7 Półka 900 36 F25 t8 791 113 Platynowy

4ft t8PnP-Pl-48S+* 9 Półka 1200 48 F32 t8 1035 115 Platynowy

5ft t8PnP-Pl-60S+* 11 Półka 1500 60 F40 t8 1243 113 Platynowy

g13, dwa wyprowadzenia, trzonki obracane i 
blokowane
typ Plug-n-Play (nie wymaga zmian w obwo 
dach)
Zamiennik dwustronnie trzonkowanych 
świetlówek fluorescencyjnych t8 (Polar)
Kąt świecenia 134°
współpraca z elektronicznymi statecznikami 
t8, zgodność z Ul
wysoka jasność, wskaźnik cRi 80
oszczędność energii do 60%
życie średnio 50 000 godzin

specyfikacja

obsługa i wielopoziomowe regały: mięso, 
owoce morza, nabiał, garmażeria, żywność 
gotowa i mrożona, kwiaty, owoce i warzywa, 
pieczywo, bary sałatkowe, lody

iDealne Dla

LED TYPU
PLUG-N-PLAY

Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia. więcej informacji u producenta.

po: 
promolux 

leD

prZeD: 
zwykłe

leD
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E477240

Driver:

 9 8 7 6 5

4 3 2 1

numer modelu watów lumenów
(16 rolki stopa)

lumenów 
na wat

Kolor

FleX24-Pl-60-16 60 6160 103 platinovыy

FleX-Pw-16-55 (12V) 55 5280 96 Biały Premium

FleX24-Rw4-60-16 60 6160 103 Rw4

Zabezpieczony: akrylowe 3M ™ o dużej 
wytrzymałości
300lSe kleju
temperatura przechowywania: od -40 ° c do 80 ° c
temperatura: -25 ° c do 60 ° c
napięcie: 24V Dc
Powierzchnia ustawienia musi być gładka, czysta 
i sucha
nie więcej niż 16 metrów długości na 24 V prądu 
stałego kontrolera

warunki pracy

Dostępne w rolkach po 16 stóp (5 m), regulacją 
jasności
iP67
SMD 2835
60w (rolki 16 m / 5M)
12w / m
385 lm / ft
Podzielne (leD znakowania taśmy)
wskaźnik cRi: > 80
Plug-in (terminal)
Kąt widzenia 120˚
Kierowca 24V / kierowca
średnia żywotność: 50000 godzin
napięcie zasilania: 12 V Dc lub 24 V

specyfikacja

obsługa i wielopoziomowe regały: mięso, 
owoce morza, nabiał, garmażeria, żywność 
gotowa i mrożona, kwiaty, owoce i warzywa, 
pieczywo, bary sałatkowe, lody

iDealne Dla

Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia. więcej informacji u producenta.

współpracuje ze ster-
ownikieM zewnętrznyM
(24V DC)
sprzedawane oddzielnie

1. Zasilacz Dc
2. silikon
3. trzymając zacisk krzemu
4. Połączenie elastyczne
5. Moc Przegroda 5 mm Dc
6. Przedłużenie 39 “Dc 5 mm
7. 8 “Dc 5 mm rozszerzenie
8. napęd Kąt
9. Podłączyć przewód 5 mm Dc

opcjonalny Zakup

włączony
akcesoria

elas-dc5-Mpelastyczne rogudc5 extension-8dc5 extension-39dystrybutor zasilania 1: 8

1 x-elastyczne 
połączenie

10 x elastyczny 
zacisk Montażowy

4 x elastyczna 
końcówka

2 x elas-dc5

ELASTYCZNA 
TAŚMA LED

39” 8”
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E477240

Driver:

Rozmiar numer modelu watów typ Długość (mm) Długość 
(cale)

lumenów lumenów 
na wat

1ft SB-Pl-10c 4 Sufitowy 254 10 310 78

2ft SB-Pl-22c 11 Sufitowy 549 22 860 78

3ft SB-Pl-34c 16 Sufitowy 849 34 1300 81

4ft SB-Pl-46c 22 Sufitowy 1149 46 1800 82

5ft SB-Pl-58c 28 Sufitowy 1449 58 2200 80

3ft SB-Pl-34S 11 Półka 849 34 1080 98

4ft SB-Pl-46S 14 Półka 1149 46 1320 94

wskaźnik cRi: > 80
współczynnik mocy: > 0,9
trwałość znamionowa: 50 000 
godzin
napięcie wejściowe: 24 V
Układy: 3528, 3014, 2835, 5050
lumeny: do 1312 / metr i więcej

specyfikacja

obsługa i wielopoziomowe regały: 
mięso, owoce morza, nabiał, 
garmażeria, żywność gotowa i mrożona, 
kwiaty, owoce i warzywa, pieczywo, 
bary sałatkowe, lody

iDealne Dla

Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia. więcej informacji u producenta.

współpracuje ze ster-
ownikieM zewnętrznyM

(24V DC)
sprzedawane oddzielnie

SLIMLINE LED 
bELkA

1. Ustawić śrubę (6)
2. 0 ° zacisk montażowy
3. Montaż Klip 30 °
4. wspornik 45 °
5. zacisk mocujący kąt 60 °
Zespół 6. Magnes
7. Przewód zasilania
8. włóż przewód / Jumper
9. Dc splitter 5 mm
10:39 Przedłużacz kabla 5 mm “Dc
11.8 Przedłużenie 5 mm “Dc

akcesoria opcjonalny Zakupwłączony

partia: 1

sb kabel 
zasilający

1 para
zainstalowany

1 para
rozdzielonypartia: 2 (para)

sb Magnesy

partia: 2

sb brace 60˚

partia:: 2

sb brace 45˚

partia: 2

sb brace 30˚

partia: 2

sb brace 0˚

partia: 6

sb/sw
befestigungss-
chrauben

dc5 extension-8dc5 extension-39

Dystrybutor
zasilania 1: 8

port sb

39”
39” 8”
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Driver:
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*

Rozmiar numer modelu watów typ Długość 
(mm)

Długość 
(cale)

lumenów lumenów 
na wat

1ft Sw-Pl-10c 4 Sufitowy 254 10 310 78

2ft Sw-Pl-22c 11 Sufitowy 549 22 860 78

3ft Sw-Pl-34c 16 Sufitowy 849 34 1300 81

4ft Sw-Pl-46c 22 Sufitowy 1149 46 1800 82

5ft Sw-Pl-58c 28 Sufitowy 1449 58 2200 80

3ft Sw-Pl-34S 11 Półka 849 34 1080 98

4ft Sw-Pl-46S 14 Półka 1149 46 1320 94

iP44
cRi:> 80
współczynnik mocy:> 0,9
średnia żywotność: 50000 
godzin
Moc: 24
chips: 2835
Kolor: Platinum

specyfikacja

obsługa i wielopoziomowe regały: 
mięso, owoce morza, nabiał, 
garmażeria, żywność gotowa i 
mrożona, kwiaty, owoce i warzywa, 
pieczywo, bary sałatkowe, lody

iDealne Dla

*Używać wtyczkę DC do Garland
(Można ciąć, jeśli to konieczne)

Bezpośrednim źródłem prądu jest 
połączony z żywnością

współpracuje ze ster-
ownikieM zewnętrznyM

(24V DC)
sprzedawane oddzielnie

SLIMLINE LED
kącIk 

Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia. więcej informacji u producenta.

1. Uchwyt montażowy (2)
2. Poluzować śruby (4)
3. Montaż iman
4. 39 “5 mm Przedłużacz Dc
5. 8 “przedłużacz Dc 5 mm
6. dzielnik mocy

akcesoria opcjonalny Zakupwłączony

sw Magnes

partia: 1
(jeśli przednie Montow-

ane wąski klin led)
partia: 4

sw śrubasw wsporniki

partia: 2

Dystrybutor
zasilania 1: 8

dc5 extension-8dc5 extension-39

39” 8”
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e477240

Driver:

Rozmiar numer 
modelu

watów typ Długość 
(mm)

Długość 
(cale)

Zamiennik 
świetlówki

lumenów lumenów 
na wat

Kolor

18” t8-Pl-18c+* 7 Sufitowy 450 18 F15 t8 785 115 Platynowy

2ft t8-Pl-24c+* 9 Sufitowy 600 24 F17 t8 880 110 Platynowy

3ft t8-Pl-36c+* 14 Sufitowy 900 36 F25 t8 1582 113 Platynowy

4ft t8-Pl-48c+* 18 Sufitowy 1200 48 F32 t8 2070 115 Platynowy

5ft t8-Pl-60c+* 22 Sufitowy 1500 60 F40 t8 2508 114 Platynowy

3ft t8-Pl-36S+* 7 Półka 900 36 F25 t8 791 113 Platynowy

4ft t8-Pl-48S+* 9 Półka 1200 48 F32 t8 1035 115 Platynowy

g13, dwa wyprowadzenia, trzonki obra-
cane i blokowane
Zewnętrzne źródło zasilania (zewnętrzny 
sterownik)
iP55
Zamiennik dla świetlówek fluorescen-
cyjnych t8
Zasilanie dwustronnie trzonkowane (Po-
lar)
Kąt świecenia 180°
24 V Dc
Zgodność Ul
wysoka jasność, wskaźnik cRi 80
oszczędność energii do 60%
średni czas eksploatacji 50 000 godzin

specyfikacja

obsługa i wielopoziomowe regały: 
mięso, owoce morza, nabiał, garmażeria, 
żywność gotowa i mrożona, kwiaty, owoce 
i warzywa, pieczywo, bary sałatkowe, lody

iDealne Dla

* T8 PL-XXC + (S & +) Model zastępuje poprzedni numer: T8 (PL-XXC & S)

Oryginalne numery model Stock wyczerpania zapasów

współpracuje ze ster-
ownikieM zewnętrznyM

(24V DC)
sprzedawane oddzielnie

Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia. więcej informacji u producenta.

LED T8           
MODERNIZAcJI
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E477240

Driver:

Rozmiar numer modelu watów typ Długość 
(mm)

Długość 
(cale)

Zamiennik 
świetlówki

lumenów lumenów 
na wat

Kolor

1ft t5-Pl-10c+* 7 Sufitowy 249 10 F8 t5 785 115 Platynowy

2ft t5-Pl-22c+* 8 Sufitowy 549 22 F14 t5 880 110 Platynowy

3ft t5-Pl-34c+* 10 Sufitowy 849 34 F21 t5 1582 113 Platynowy

4ft t5-Pl-46c+* 15 Sufitowy 1149 46 F28 t5 2070 115 Platynowy

5ft t5-Pl-58c+* 20 Sufitowy 1449 58 F35 t5 2508 114 Platynowy

3ft t5-Pl-34S+* 5 Półka 849 34 F21 t5 791 113 Platynowy

4ft t5-Pl-46S+* 8 Półka 1149 46 F28 t5 1035 115 Platynowy

Końcówki g5, dwa wyprowadzenia
Zewnętrzne źródło zasilania (zewnętrzny 
sterownik)
iP55
Zamiennik dla świetlówek fluorescen-
cyjnych t5
Zasilanie dwustronnie trzonkowane (Polar)
Kąt świecenia 180°
24 V Dc
Zgodność Ul
wysoka jasność, wskaźnik cRi 80
oszczędność energii do 60%
średni czas eksploatacji 50 000 godzin

specyfikacja

obsługa i wielopoziomowe regały: 
mięso, owoce morza, nabiał, garmażeria, 
żywność gotowa i mrożona, kwiaty, owoce 
i warzywa, pieczywo, bary sałatkowe, lody

iDealne Dla

* T5 PL-XXC + (S & +) Model zastępuje poprzedni numer: T5 (PL-XXC & S)

Oryginalne numery model Stock wyczerpania zapasów

współpracuje ze ster-
ownikieM zewnętrznyM

(24V DC)
sprzedawane oddzielnie

Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia. więcej informacji u producenta.

LED T5           
MODERNIZAcJI
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dc5 extension-8dc5 extension-39

39”

dystrybutor zasilania 1: 8pled t5w zaciski i 
śruby

Rozmiar numer modelu watów typ Długość (mm) Długość (cale) lumenów lumenów 
na wat

Kolor

1ft lS-Pl-10c+ 7 Sufitowy 249 10 785 115 Platyna

2ft lS-Pl-22c+ 8 Sufitowy 549 22 880 110 Platyna

3ft lS-Pl-34c+* 10 Sufitowy 849 34 1582 113 Platyna

4ft lS-Pl-46c+* 15 Sufitowy 1149 46 2070 115 Platyna

5ft lS-Pl-58c+* 20 Sufitowy 1449 58 2508 114 Platyna

3ft lS-Pl-34S+* 5 Półka 849 34 791 113 Platyna

4ft lS-Pl-46S+* 8 Półka 1149 46 1035 115 Platyna

Do nowego wyposażenia lub modernizacji
iP65
Jednostronne zasilanie z przewodem 
wyprowadzającym
Kąt świecenia 90°, możliwość obrotu 360°
wysoka jasność, wskaźnik cRi >80
oszczędność energii do 60%
średni czas eksploatacji 50 000 godzin
Zewnętrzne źródło zasilania (zewnętrzny sterownik)
Dc 24 V
Zgodność Ul

specyfikacja

obsługa i wielopoziomowe regały: 
mięso, owoce morza, nabiał, garmażeria, 
żywność gotowa i mrożona, kwiaty, owoce 
i warzywa, pieczywo, bary sałatkowe, lody

iDealne Dla

* T5 PL-XXC + (S & +) Model zastępuje poprzedni numer: T5 (PL-XXC & S)

Oryginalne numery model Stock wyczerpania zapasów

Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia. więcej informacji u producenta.

niektóre zapasy z wtyczką Dc lub nagiego 
syna. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej 
informacji.

współpracuje ze ster-
ownikieM zewnętrznyM

(24V DC)
sprzedawane oddzielnie

NISkOPROFILOWA 
LISTWA LED

akcesoria
włączony opcjonalny Zakup
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Zastrzeżone opcje temperatury cct *
certyfikaty energy Star oraz Ul
wskaźnik cRi: do 90
Sterownik ze ściemnianiem: 100% do 10%
wysoki współczynnik mocy: ponad 0,95
Soczewka przeciwolśnieniowa
wykończenie: białe, srebrne, czarne
Układy cree typu coB
napięcie: ac 120 V lub 100–240 V
Kąty świecenia: 24˚, 38˚, 60˚, 90˚
Kompatybilne systemy szyn: Halo, Juno, 
lightolier

specyfikacja

iDealne Dla

1. Zgodność cabezas Juno track & lightolier
     dostępny
2. 23w i 36w ślady
3. dostępne w kolorze srebrnym
4. biały najwyższej jakości i HD35
     Dostępne są również opcje kolorystyczne euro

numer modelu tor
zgodność 1

Kolor butli 2 watów 3 Kolor 4 Kąt 
świecenia

tR4-Halo-BlK-45-Pl-3-24 Halo czarny 45 Platyna 24˚

tR4-Halo-BlK-45-Pl-3-38 Halo czarny 45 Platyna 38˚

tR4-Halo-BlK-45-Pl-3-60 Halo czarny 45 Platyna 60˚

tR4-Halo-wHt-45-Pl-3-24 Halo Biały 45 Platyna 24˚

tR4-Halo-wHt-45-Pl-3-38 Halo Biały 45 Platyna 38˚

tR4-Halo-wHt-45-Pl-3-60 Halo Biały 45 Platyna 60˚

Supermarkety, sklepy spożywcze i wy-
goda, Delikatesy, i restauracji, jak accent, 
Miejsce, Zadanie, track & wpuszczana dół 
oświetlenia

Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia. więcej informacji u producenta.

REGULOWANY            
REFLEkTOR WALcOWY
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E477240

Driver:

numer modelu watów współczynnik 
mocy

lumenów Kolor

PaR30-Pl-4101 9 >0.9 730 Platynowy

PaR30-Pw-0101 9 >0.9 730 Biały Premium

PaR30-Pl-15 15 >0.9 1200 Platynowy

PaR30-Pw-15 15 >0.9 1200 Biały Premium

PaR38-Pl-4101 13 >0.9 1060 Platynowy

PaR38-Pw-0101 13 >0.9 1060 Biały Premium

PaR38-Pl-4102 20 >0.9 1630 Platynowy

PaR38-Pw-0102 20 >0.9 1630 Biały Premium

Zastrzeżone opcje temperatury cct *
Doskonałe parametry termiczne
technologia coB
wysoka trwałość: 3 lata gwarancji
ograniczenie poboru energii nawet o 76%
trwałość do 20 razy większa niż lamp haloge-
nowych
natychmiastowa pełna wydajność świetlna i 
stabilna barwa
120V–240V

specyfikacja

Supermarkety, sklepy spożywcze, osiedlowe, 
delikatesy i restauracje jako wyróżniające 
światło punktowe, oświetlenie miejsca pracy, 
szynowe lub osadzone sufitowe

iDealne Dla

(Dostępny do 
wyczerpania 

zapasów)

par 38 13w

par 30 9w
(Dostępny do 
wyczerpania 

zapasów)

15w
PAR 30

20w
PAR 38DIODY LED 

PAR30 & PAR38

Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia. więcej informacji u producenta.
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E477240

Driver:

specyfikacja

Bez składowych UV i iR
Bez rtęci i ołowiu
Doskonała jakość barwowa
Doskonałe parametry termiczne
technologia coB
wysoka trwałość: 3 lata gwarancji
ograniczenie poboru energii nawet o 76%
trwałość do 20 razy większa niż lamp 
halogenowych
Brak czasu nagrzewania
natychmiastowa pełna wydajność 
świetlna i stabilna barwa

Supermarkety, sklepy spożywcze, 
osiedlowe, delikatesy i restauracje 
jako wyróżniające światło punktowe, 
oświetlenie miejsca pracy, szynowe

iDealne Dla

numer modelu watów lumenów Kolor

gU10-Pl-24-7 7 630 Platynowy

gU10-Pl-4101** 5 450 Platynowy

gU10-Pw-24-7 7 630 Biały Premium

MR16-Pl-24-7 7 630 Platynowy

MR16-Pl-4101 ** 5 450 Platynowy

MR16-Pw-24-7 7 630 Biały Premium

** Udziały wyczerpania zapasów

Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia. więcej informacji u producenta.

DIODY LED 
GU10 & MR16

MR16GU10
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Zasilanie klasy 2
wyjście SelV
Zabezpieczenie nadprądowe, przeciwzwarciowe, przepięciowe, tempera-
turowe
Składnik zgodny z Ul
certyfikat intertek etl

Ul 8750, Ul 1310, zasilacz klasy 2 wg intertek etl, cUl iec 61347-1, 
iec 61347-2-13

Sterowniki klasy 2 Ul są zgodne z normą Ul1310, co oznacza, że wyjście 
jest uważane za bezpieczne w dotyku i nie jest wymagane istotne zabez-
pieczenie na poziomie diod leD i opraw. nie występuje ryzyko pożaru ani 
porażenia elektrycznego. Sterowniki pracują przy napięciu poniżej 60 woltów 
w zastosowaniach suchych, 30 woltów w zastosowaniach mokrych, poniżej 5 
amperów i poniżej 100 watów.

temperatura robocza (ta): -30oc do 60oc / -22oF do 140oF

temperatura obudowy (tc): -40°c do 85°c / -40°F do 185°F

wilgotność robocza: Miejsca suche i wilgotne 10%–90%

wilgotność przechowywania: Miejsca suche i wilgotne 5%–95%

emisje: Zgodność z normami en 55015 klasa B, en61000-3-2
klasa c, en 61000-3-3, przepisy Fcc, część 15, klasa B

odporność: Zgodność z normami en61547, przepisy Fcc 47 cFR
część 15, ciSPR 22

Znamionowe napięcie wejściowe: 100~240Vac 100~240Vac

częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz 50/60 Hz

Moc wejściowa: 100w 100w

współczynnik mocy: >95% >95%

Sprawność: >85% >85%

całkowite zniekształcenia harmoniczne: <20% <20%

Moc wyjściowa: 88w 150w

napięcie wyjściowe: 24V dc 24V dc

Prąd wyjściowy: 3.3a dc 3.3a dc

88w 150w

Konstrukcja 
niskoprofilowa:

11” dł. x 1,69” szer. x 1,08” wys.
280 mm dł. x 43 mm szer. x 27,5 mm wys.

11” dł. x 1,69” szer. x 1,08” wys.
270 mm dł. x 63,5 mm szer. x 41,3 mm wys.

Masa: 635 g / 22,4 oz 907 g / 32 oz

Przewody 
wejściowe:

l (czarny), n (biały) l (czarny), n (biały)

Przewody 
wyjściowe:

Dodatni (czerwony), 
ujemny (czarny)

Dodatni (czerwony), 
ujemny (czarny)

obudowa
metalowa:

200 mm/7,87”
Zgodność z SelV

200 mm/7,87”
Zgodność z SelV

nuMer MoDelu
6124088 (24V 88W  100~240VaC)
6124150 (24V 150W  100~240VaC)

niezMienne napięcie
klasa 2, Miejsca suche lub 
wilgotne

STEROWNIk LED

paraMetry elektryczne

paraMetry fizyczne

paraMetry środowiskowe

certifications

bezpieczeństwo

koMpatybilnośĆ elektroMagnetyczna

Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia. więcej informacji u producenta.



L i g h t i n g  I n t e r n a t i o n a l

• wyjątkowe barwy o wysokim odwzorowaniu i nasyceniu cct od  
  2500 K do 6500 K
• Sztywne listwy leD, rurki leD t8 lub t5
• wszystkie rozmiary, włącznie z niestandardowymi od 12” do 96”
• lampy diodowe leD PaR, punktowe, sufitowe i inne akcentujące
• niestandardowe natężenie lumenów na metr do oświetlenia półek
• ochrona iP65 i wyższa
• certyfikaty Dlc, Ul, ce, VDe, cUl oraz raporty lM79 i lM80
• Specjalne dla branży spożywczej i pozostałych
• 5 lat gwarancji

SPecJaliZUJeMy 

SiĘ w twoRZeniU 

nieStanDaRDowycH 

BaRw taM,

gDZie MaJĄ KRytycZne 

ZnacZenie

prosiMy o kontakt w przypadku specjalnych wyMagań
lub pytań o rozwój produktów i zMiany specyfikacji

OPcJE
NIESTANDARDOWE
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Market Group Ventures
Inc.

Dystrybucja:

od ponad 30 lat Market group Ventures produkuje innowacyjne rozwiązania do handlu detalicznego, które 
oszczędzają energię oraz chronią i przedłużają okres trwałości nietrwałych produktów spożywczych. Market 

group Ventures to globalne przedsiębiorstwo z zakładami, centrami dystrybucji i biurami w ameryce Północnej i 
w europie, świadczące usługi w ponad 30 krajach na całym świecie.

Do klientów należą:


