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Oferta firmy Partnersite bazuje na wieloletnim doświadczeniu  
w zakresie systemów oświetlenia placów budowy i warsztatów. 
Nasze produkty cechuje wysoka jakość wykonania, mobilność  
i innowacyjność. Skupiamy się na szczegółach i dopracowujemy 
każdy element, aby nasze urządzenia były niezawodne. 

Jesteśmy pewni, że oferowany przez nas asortyment pomoże 
Państwu zwiększyć wydajność i jakość pracy, a także zapewnić 
bezpieczeństwo na stanowiskach roboczych.
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Maszt oświetleniowy
PARTNERSITE LED SMD
Seria Construction

• Maszt jest przystosowany do pracy w bardzo ciężkich 
warunkach

• Dedykowany dla firm budowlanych, które potrzebują 
oświetlenia placu budowy w dłuższym czasie

• Produkt nie jest wrażliwy na zakłócenia występujące  
w sieci, ma możliwość pracy z generatorem bez AVR 

• Konstrukcja masztu jest wytrzymała i solidna
• Prosty system rozkładania i składania masztu
• Maszt jest wyposażony w rączki do podnoszenia belki 

głównej przez dwie osoby
• Nogi masztu posiadają otwór do zakotwienia
• Naświetlacze posiadają szerokie pole rozstawienia diod, 

co powoduje zmniejszenie wrażenia oślepienia, lepsze 
rozproszenie światła i wysoką wydajność
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Model LM2x50C LM2x100C LM2x150C

Numer artykułu 16033 16031 16017

Moc [W] 100 200 300

Moc [Lm] 9000 16400 31000

Ilość diod LED 2x120 2x240 2x336

Wymiary [mm] 2 lampy 292x238x58 2 lampy 308x25x72 2 lampy 465x335x86

Długość przewodu [m] 5 5 5

Wodoszczelność IP54 IP54 IP54

Barwa światła zimno biała 6500K 6500K 6500K

Poziom oddawania światła >80RA >80RA >80RA

Wysokość masztu [m] 3 4 4,2

Powierzchnia oświetlenia [m2] 300 500 700

Waga masztu [kg] 19 24 35

Waga lamp [kg] 12 14 17

Gwarancja 3 lata 3 lata 3 lata

Cena netto (PLN) 1650,00 1880,00 2490,00

Warunki użytkowania masztu na stabilnym podłożu
•	 Konstrukcja może być bezpiecznie użytkowana bez zakotwienia  

przy wietrze nieprzekraczającym 6 m/s.
•	 Konstrukcja może być bezpiecznie użytkowana przy pełnym zakotwieniu  

przy wietrze nieprzekraczającym 14 m/s
•	 Konstrukcja może być bezpiecznie użytkowana przy pełnym zakotwieniu  

i zamontowaniu odciągów przy wietrze nieprzekraczającym 18 m/s.

Warunki użytkowania na miękkim podłożu
•	 Belka główna jest osadzona na podłożu, boczne nogi stabilizują maszt
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Maszt oświetleniowy
PARTNERSITE LED SMD
Seria Rental

• Maszt jest lekki a zarazem trwały
• Naświetlacz wyposażony w kratkę ochronną  

zabezpieczającą szkło przed stłuczeniem
• Podwójne wzmocnienie nóg masztu i ich większy rozstaw (1,4m) 

zapewniają dużą stabilność
• IP65 obudowy naświetlacza pozwala na jego wykorzystanie 

zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz bez obawy o przenikanie  
ciał stałych i wody do wnętrza obudowy

Model LM50R LM100R

Numer artykułu 16003 16004

Moc [W] 50 100

Moc [Lm] 4500 8200

Ilość diod LED 120 240

Długość przewodu [m] 5 5

Wodoszczelność IP54 IP54

Barwa światła zimno biała 6500K 6500K

Poziom oddawania światła >80RA >80RA

Wysokość masztu [m] 2,5 2,5

Powierzchnia oświetlenia [m2] 150 200

Żywotność [RG] 50000 50000

Waga masztu [kg] 7 7

Waga lamp [kg] 3 3,5

Gwarancja 3 lata 3 lata

Cena netto (PLN) 550,00 670,00
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Model LM2x50R

Numer artykułu 16005

Moc [W] 100

Moc [Lm] 8200

Ilość diod LED 2x120

Długość przewodu [m] 5

Wodoszczelność IP54

Barwa światła zimno biała 6500K

Poziom oddawania światła >80RA

Wysokość masztu [m] 2,5

Powierzchnia oświetlenia [m2] 250

Żywotność [RG] 50000

Waga masztu [kg] 7

Waga lamp [kg] 8

Gwarancja 3 lata

Cena netto (PLN) 890,00

•	 Lampa i maszt wykonane są z najlepszych materiałów 
gwarantujących niezawodność przez długie lata użytkowania

•	 Podwójne wzmocnienia nóg masztu i ich większy rozstaw (1,4m) 
zapewniają dużą stabilność

• Możliwość zmiany kierunku świecenia dla każdej lampy
•	 Naświetlacze wyposażone w kratki ochronne zabezpieczające 

szkło przed stłuczeniem
•	 Naświetlacze o szerokim polu rozstawienia diod

Maszt oświetleniowy
PARTNERSITE LED SMD
Seria Rental
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Maszt oświetleniowy
PARTNERSITE LED SMD
Seria Rental z podnośnikiem

Model LM2x100R

Numer artykułu 16006

Moc [W] 200

Moc [Lm] 16400

Ilość diod LED 2x240

Długość przewodu [m] 5

Wodoszczelność IP54

Wymiary [mm] 2x 308*250*72

Barwa światła zimno biała 6500K

Poziom oddawania światła >80RA

Wysokość masztu [m] 4

Powierzchnia oświetlenia [m2] 500

Żywotność [RG] 50000

Waga masztu [kg] 24

Waga lamp [kg] 10

Gwarancja 3 lata

Cena netto (PLN) 1780,00

• Masz dedykowany dla firm budowlanych,  
które w trakcie swych prac mają konieczność  
częstego przemieszczania źródła światła

• Produkt nie jest wrażliwy na zakłócenia w sieci,  
posiada możliwość pracy z generatorem bez AVR

• Manualny podnośnik dla ułatwienia podnoszenia  
belki z lampami

• Podwójne wzmocnienia nóg masztu i ich większy  
rozstaw (1,8m) zapewniają dużą stabilność

• Naświetlacze wyposażone w kratki ochronne 
zabezpieczające szkło przed stłuczeniem

• Naświetlacze o szerokim polu rozstawienia diod,  
co gwarantuje zmniejszenie ryzyka oślepienia,  
lepsze rozproszenie światła i wysoką wydajność
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Model LM3x100R LM4x100R LM4x200F

Numer artykułu 16032 16007 16083

Moc [W] 300 400 800

Moc [Lm] 24600 32100 80000

Ilość diod LED 3x240 4x240 4x176

Długość przewodu [m] 5 5 5

Wodoszczelność IP54 IP54 IP54

Wysokość masztu [m] 4 4 4,5

Wymiary [mm] 3x308*250*72 4x308*250*72 4x335*110*375

Powierzchnia oświetlenia [m2] 700 1000 2000

Waga masztu [kg] 29 29 29

Waga lamp [kg] 14 18 20

Gwarancja 3 lata 3 lata 3 lata

Cena netto (PLN) 2790,00 2990,00 4200,00

Maszt oświetleniowy
PARTNERSITE LED SMD
Seria Rental z podnośnikiem

• Wytrzymały maszt do zastosowania na placu 
budowy, wykonany z najlepszych materiałów 
gwarantujących niezawodność przez długie lata 
użytkowania

• Produkt nie jest wrażliwy na zakłócenia w sieci, 
posiada możliwość pracy z generatorem bez AVR

• Możliwość zmiany kierunku świecenia dla każdej 
lampy

• Maszt posiada podwójne wzmocnienia nóg 
i większy rozstaw (1,8m) zapewniający dużą 
stabilność

• Bolec blokujący uniemożliwia zsunięcie się lampy 
• Naświetlacze wyposażone są w kratki ochronne 

zabezpieczające szkło przed stłuczeniem

lampa dla wersji lM4x200F
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Model LS20AH LS50AH LS20A LS50A LS50AM

Numer artykułu 16024 16025 16024 16025 16028

Moc [W] 20 50 20 50 50

Moc [Lm] 1800 4500 1800 4500 4500

Ilość diod LED 23 44 48 120 120

Wymiary [mm] 300*200*100 500*300*150 300*200*100 500*300*150 500*300*150

Wodoszczelność IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Barwa światła zimno biała 6500K 6500K 6500K 6500K 6500K

Żywotność [RG] 30000 30000 30000 30000 30000

Długość kabla [m] 5 5 5 5 5

Poziom oddawania światła >80RA >80RA >80RA >80RA >80RA

Gwarancja 3lata 3lata 3 lata 3 lata 3 lata

Cena netto (PLN) 110,00 170,00 145,00 232,00 210,00

Lampy przenośne
PARTNERSITE LED SMD
Seria Workshop

• Osłona naświetlacza z poliwęglanu o wysokich 
właściwościach wytrzymałościowych (bardziej 
odporny na uszkodzenia mechaniczne niż szkło)

• IK 10, stopień ochrony przed uderzeniami 
mechanicznymi zgodnie z normą PL-EN 50102 
na poziomie 20 J

• Uchwyt mocujący naświetlacza umożliwia 
dostosowanie kierunku padania światła

Partnersite LS20A, Partnersite LS50A
• Taca o grubości 2,5mm z otworami  

do zdejmowania i podnoszenia lampy
• 4 uchwyty magnetyczne ferrytowe o mocy 

udźwigu do max 2,5 kg każdy pozwalają  
na bezpieczne mocowanie lampy do wszystkich 
powierzchni metalowych
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Model LS50F LS80AW LS100C

Numer artykułu 16080 16079 16046

Moc [W] 45 80 100

Moc [Lm] 3800 6800 8200

Ilość diod LED 100 150 88

Waga [kg] 2,8 3,6 5

Wodoszczelność IP54 IP54 IP54

Barwa światła zimno biała 6500K 6500K 6000K

Żywotność [RG] 50000 50000 50000

Długość kabla [m] 3 3 5

Poziom oddawania światła >80RA >80RA >80RA

Gwarancja 3 lata 3 lata 3 lata

Cena netto (PLN) 275,00 387,00 395,00

Partnersite LS50F, Partnersite LS80AW
• Naświetlacz posiada dwa gniazda do podłączenia innych 

urządzeń o poborze mocy do 16A
• Szeroki zakres zastosowania np. w pracach budowlanych  

i akcjach ratowniczych
• Konstrukcja umożliwia przymocowanie lampy do stojaka
• Produkt wykonany z wysokiej jakości materiałów,  

zapewniających dużą wytrzymałość na upadki  
i zarysowania

• Naświetlacze są wyposażone w wyłączniki ON/OFF
• Plastikowa obudowa i klosz z poliwęglanu naświetlacza  

LS50F są odporne na uderzenia (IK10). Upadek lampy  
z wysokości nawet 2 m nie uszkodzi lampy

Partnersite LS100C
• Produkt wyposażony w specjalną kratkę ochronną 

zabezpieczającą szkło przed stłuczeniem
• Idealnie sprawdzi się w pracach spawalniczych, gdzie 

wymagane jest częste przemieszczanie źródła światła
• Aluminiowa obudowa i wysoki stopień szczelności
• Szerokie rozstawienie diod, powodujące lepsze 

rozproszenie światła, które zmniejsza wrażenie  
oślepienia i lepiej oświetla pomieszczenie

• Elementy naświetlacza są powlekane farbą antykorozyjną 
lub cynkowane, co wydłuża ich żywotność 

Lampy przenośne
PARTNERSITE LED SMD
Seria Workshop
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Partnersite LSR8F
• Uniwersalny naświetlacz z wejściem USB  

i funkcją power bank
• Uchwyt z magnesami
• Prosta regulacja kąta nachylenia oraz 3 tryby pracy
• Mocna szyba z poliwęglanu
• Diodowa sygnalizacja poziomu naładowania baterii
• Rozmiar, waga i kształt umożliwiający swobodny 

transport urządzenia (np. w kieszeni lub niewielkiej torbie)
• Szerokie zastosowanie m.in. w rolnictwie, ratownictwie, 

pracach budowlanych
• W zestawie kabel USB

Partnersite LSR20A
• dwa tryby pracy: pełny – 5 godzin ciągłej pracy,  

50% mocy – 7 godzin ciągłej pracy
• Ergonomiczny uchwyt z możliwością zawieszenia
• Osłona naświetlacza z plexiglasu o wysokich  

właściwościach wytrzymałościowych
• W zestawie ładowarka sieciowa i samochodowa

Lampy na akumulator
PARTNERSITE LED SMD
Seria Workshop

Model LSR8F LSR20A

Numer artykułu 16078 16034

Moc [W] 8 20

Moc [Lm] 600 1800

Ilość diod LED 40 48

Wymiary [mm] 200*105*38 268*190*295

Wodoszczelność IP54 IP65

Barwa światła zimno biała 6500K 6500K

Żywotność [RG] 15000 15000

Poziom oddawania światła >80RA >80RA

Pojemność baterii [mAH] 4400 4400

Power bank 5,0V/1A

Czas ładowania [godz.] 3 3

Czas pracy na jednym ładowaniu [godz.] 2,5 5

Gwarancja 3 lata 3 lata

Cena netto (PLN) 113,00 180,00
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Systemy oświetleniowe
PARTNERSITE 
Seria Workshop

Model LMC2x100AW LLK2x150AW

Numer artykułu 16072 16071

Moc [W] 200 300

Moc [Lm] 18000 27000

Ilość diod LED 2x120 2x132

Waga masztu [kg] 8

Waga lamp i belki [kg] 5 8

Wysokość masztu [m] 1,5

Wymiary [mm] 2 lampy 285*285*65 2 lampy 130*50*10

Wodoszczelność IP54 IP65

Barwa światła zimno biała 6500K 6500K

Żywotność [RG] 50000 50000

Długość przewodu [m] 5

Poziom oddawania światła >80RA >80RA

Gwarancja 3 lata 3 lata

Cena netto (PLN) 780,00 790,00

Partnersite LMC2x100AW
• Wytrzymały maszt dedykowany do oświetlenia 

terenu wokół kontenera budowlanego
• Wszystkie materiały powlekane farbą 

antykorozyjną lub cynkowane w celu 
zabezpieczenia przed korozją

• Przewód przyłączeniowy z wtyczką 
nierozbieralną kątową z podwójnym układem 
styków ochronnych H05RN-F 3x0,75 (guma)

• Naświetlacze na belce umożliwiają świecenie  
pod kątem 270o

Partnersite LLK2x150AW  
• Połączony zestaw naświetlaczy do montowania  

na dźwigach lub konstrukcjach budynków  
(filary lub belki nośne) 

• Dwa mocne naświetlacze połączone  
w puszkę z IP67 są odpowiednim rozwią-
zaniem jeśli potrzebujemy szybko wykonać 
montaż oświetlenia stacjonarnego  
na czas budowy

• Do zestawu jest dołączony drugi profil  
do mocowania zestawu do konstrukcji dźwigu
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Naświetlacze i świetlówki
PARTNERSITE LLS
Seria Workshop

Naświetlacze
• Szerokie pole rozstawienia diod w naświetlaczach 

zapewnia bardziej wydajne właściwości świetlne  
niż w przypadku centralnie skupione diody w lampach  
z dużym odbłyśnikiem. Taki układ zmniejsza wrażenie 
oślepienia i powoduje lepsze rozproszenie światła, 
dzięki czemu pomieszczenie lub powierzchnia 
doświetlone są równomiernie, w pełnym zakresie  
kąta padania światła

Świetlówka
• Świetlówki nadają się do oświetlenia hal 

produkcyjnych, biur, warsztatów, garaży, lakierni,  
a także do miejsc, w których panuje wilgoć

• Zestaw zawiera wszystkie elementy potrzebne  
do montażu – wystarczy doprowadzić prąd,  
nie jest wymagany zasilacz

• Pokrywa z poliwęglanu zapewnia wysoką 
wytrzymałość i odporność na uszkodzenia

• Konstrukcja świetlówki zapewnia wysoką  
skuteczność świetlną przy jednoczesnej  
oszczędności energii elektrycznej

Model LLS050AK LLS100AK LLS050R LLS100R LLS150A LLC200A LLL58A

Numer artykułu 16026 16027 16013 16014 16011 16043 16075

Moc [W] 50 100 50 100 150 200 60

Moc [Lm] 4500 8200 4500 8200 15660 20000 6000

Ilość diod LED 120 240 120 240 336 176 120

Wymiary [mm] 292*238*58 308*250*72 292*238*58 308*250*72 500*300*150 475*300*200 1500*95*70

Wodoszczelność IP54 IP54 IP54 IP54 IP65 IP65 IP65

Barwa światła  
zimno-biała 6500K 6500K 6500K 6500K 6500K 6500K 6500K

Żywotność [RG] 50000 50000 50000 50000 50000 50000 30000

Poziom oddawania 
światła >80RA >80RA >80RA >80RA >80RA >80RA >80RA

Gwarancja 3 lata 3 lata 3 lata 3 lata 3 lata 3 lata 3 lata

Cena netto (PLN) 198,00 320,00 230,00 350,00 450,00 470,00 170,00



16

Partnersite Sp. z o.o.

ul. Kopanina 28/32, lok. 133a
60-105 Poznań
Tel. +48 505 383 892

www.partnersite.eu
info@partnersite.eu


