
Innowacyjne 
rozwIązanIa 

ośwIetlenIowe 
do przemysłu

Firma partnersIte bazuje na wieloletnim doświadczeniu 
i badaniu potrzeb klientów w zakresie odpowiedniego 
oświetlenia i bezpieczeństwa pracy. Oferujemy produkty, 
które sprawdzą się w najtrudniejszych warunkach, szczególnie 
przy dużym zapyleniu i wilgoci. Gwarantujemy, że każdy 
produkt z naszego asortymentu spełni Państwa oczekiwania.

serIa partnersIte aw
Przeznaczenie: magazyny,  
malarnie, warsztaty, parkingi,  
place manewrowe

•	 Grupa naświetlaczy opracowanych z myślą o ciężkich 
warunkach pracy – wszędzie tam, gdzie występują 
stężenia oparów farb i kurzu oraz potrzebne jest częste 
czyszczenie urządzenia.

•	 Zastosowana szyba umożliwia szybkie i dokładne czysz-
czenie.

•	 Możliwe mycie myjką ciśnieniową i stosowanie detergen-
tów. Zastosowane materiały nie reagują z innymi pier-
wiastkami, dlatego nie ma obawy, że klosz zmatowieje.

model lls050aw lls100aw lls150aw
Moc 50 W 100 W 150 W
Efektywność 4500 Lm 9000 Lm 13500 Lm
Ilość diod LED 44 88 132
Wymiary 258*257*42 mm 285*285*65 370*345*70
Wodoszczelność IP 65 IP 65 IP 65
Żywotność 50 000 RG 50 000 RG 50 000 RG
Gwarancja 3 lata 3 lata 3 lata
cena netto (pln) 97,00 159,00 235,00
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serIa partnersIte sr 
Przeznaczenie: śrutownie, warsztaty,  
prace wyburzeniowe

śwIetlówka led smd  
partnersIte lll58a 
Przeznaczenie: hale produkcyjne,  
biura, warsztaty, garaże, lakiernie

naśwIetlacz led smd 
partnersIte llc200a
Przeznaczenie: parkingi, place 
budowy, place manewrowe, 
otoczenie budynków

•	 Dodatkowa folia i kratka ochronna zabezpieczają 
szybę przed zbiciem lub wypadnięciem.

•	 Idealna do bliskiego oświetlenia miejsca pracy.

•	 Porysowaną śrutem szybę można w prosty sposób 
wymienić. 

•	 Świetlówka dedykowana jest dla agresywnego 
środowiska, w którym mogą występować opary żrące 
powstające w wyniku procesów technologicznych.

•	 328 diod rozmieszczonych na dwóch listwach 
w półtorametrowej obudowie zapewnia oświetlenie 
bardzo dużej powierzchni.

•	 Pokrywa z poliwęglanu zapewnia wysoką wytrzyma-
łość i odporność na uszkodzenia.

•	 Powierzchnia klosza o wymiarach 300x200 mm zapewnia 
bardzo dobre rozproszenie światła i oświetlenie szerokie-
go pola.

•	 Dzięki zastosowanym materiałom naświetlacz jest trwały  
i solidny, może pracować bezpiecznie w każdych warun-
kach i służyć przez długi czas.

•	 Wyposażony jest w uchwyt mocujący umożliwiający 
dostosowanie odpowiedniego kierunku padania światła.

model lls050sr lls100sr lls150sr
Moc W 50 100 100

Efektywność Lm 5000 10 000 10 000

Ilość diod LED 120 240 240

Wymiary mm 292*238*58 308*250*72 308*250*72

Wodoszczelność IP 65 IP 65 IP 65

Żywotność RG 50 000 50 000 50 000

Gwarancja 3 lata 3 lata 3 lata

Barwa światła K 6500 6500 6500

Poziom oddawania 
światła RA >80 >80 >80

cena netto (pln) 320,00 440,00 540,00

model lll58a
Moc 60 W

Moc 6000 Lm

Ilość diod LED 120

Wymiary 1500*95*70 mm

Wodoszczelność IP65

Barwa światła 6500K zimno-biała

Żywotność 30000 RG

Poziom oddawania światła >80RA

Gwarancja 3 lata

cena netto (pln) 170,00

model llc200a
Moc 200 W

Efektywność 20000 Lm

Wymiary 475x 300 x200 cm

Wodoszczelność IP 54

Gwarancja 3 lata

Żywotność 50000 RG

Barwa światła 6500K

cena netto (pln) 470,00
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