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    Katalog  svítidel                                              světelná technika s.r.o.    
    

                Elektroprof sv ětelná technika s.r.o.  

           byla založena v roce 1994. 

          Výrobní program společnosti tvoří elektrická svítidla pro různé druhy světelných zdrojů: sodíkové a 

rtuťové výbojky, halogenové lampy, úsporné zářivky s vestavěným elektronickým předřadníkem apod. 

          Podle použití vyrábíme svítidla venkovní výbojková – osvětlení komunikací, parků, náměstí…; svítidla 

průmyslová zářivková – prašné a vlhké prostory, osvětlení školních tabulí…; svítidla průmyslová výbojková 

- montážní a výrobní haly…; širokozářiče – osvětlování budov a monumentů, sportovišť, fasád…; svítidla 

kancelářská – osvětlení kanceláří, obchodních center, bank… 

          Svítidla jsou kompletována z polotovarů italských firem Nordex a Fael. Od roku 2005 spolupracujeme 

s řeckou firmou Pilux – Dampex. Při montáži jsou použity špičkové komponenty firmy Vossloh – Schwabe, 

protože splňují nejvyšší nároky na kvalitu a spolehlivost provozu. 

          Naše společnost se snaží neustálou inovací sortimentu vycházet vstříc požadavkům našich zákazníků 

s cílem zlepšení technických parametrů, zvýšení spolehlivosti, životnosti, krytí a snížení spotřeby elektrické 

energie s ohledem na ekologické aspekty výroby. Jsme zapojeni v systému EKO-KOM ohledně využívání 

odpadu z obalů a od r. 2005 jsme přihlášeni do programu ekologické likvidace svítidel EKOLAMP. 

            Projektantům i obchodním partnerům zdarma poskytujeme výpočty světelně-technických parametrů 

včetně databáze našich svítidel. 

         Svítidla jsou vyráběna ve shodě s evropskými normami a jsou opatřena prohlášením o shodě dle 

platných předpisů (naše firma vydává na požádání ujištění o shodě). 

         Zásadou naší společnosti je maximální vstřícnost ke svým zákazníkům, rádi zodpovíme veškeré dotazy 

týkající se sortimentu, obchodních podmínek, rabatu, dodacích lhůt, servisu apod. 

         Těšíme se na úspěšnou spolupráci.        

ELEKTROPROF SVĚTELNÁ TECHNIKA s.r.o. 

Bydlinského 2964,  390 02 Tábor  

Tel.: 381 257 416 

Mobil: 602 43 19 94 , 602 13 17 14 

blecha@elektroprof-as.cz  

sokol@elektroprof-as.cz  

info@elektroprof-as.cz  

www.elektroprof.com  
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AVENTUS 1  LED 
KONSTRUKCE: 
Tělo svítidla je vyrobeno z tlakově odlitého  

hliníku. Optickou část tvoří vypouklý difusor 

z termálního tvrzeného skla. Přístrojová část je přístupná po odklopení těla rozepnutím 

nerezové spony. Součástí svítidla je výložníkový úchyt, který lze polohovat dle potřeby. 

     POUŽITÍ: Tento typ svítidel je vhodný pro osvětlení komunikací, volných prostranství 

průmyslových objektů, parkovišť, atd. - svítidlo je možno instalovat na sloup či výložník s 

max. ø 60mm.  

     

 

 

                                                                      

        

            

 

 

 

Vyrobeno dle norem IEC 598 – CEI 34-21       IP66 

AVENTUS 1 Hmotnost v kg (K) Objednací kód 

34W 5,8 3000 16000343 

55W 5,8 3000 16000553 

34W 5,8 4000 16000344 

55W 5,8 4000 16000554 
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AVENTUS 1 

KONSTRUKCE: 

Tělo svítidla je vyrobeno z tlakově odlitého 

hliníku. Optickou část tvoří vypouklý difusor 

z termálního tvrzeného skla. Objímka zdroje je 

uchycena na držáku s bajonetovým závitem, čímž je dosaženo velmi snadné manipulace 

při výměně zdroje. Přístrojová část je přístupná po odklopení těla rozepnutím nerezové 

spony. Součástí svítidla je výložníkový úchyt, který lze polohovat dle potřeby. 

     POUŽITÍ: Tento typ výbojkových svítidel je vhodný pro osvětlení komunikací, volných 

prostranství průmyslových objektů, parkovišť, atd. - svítidlo je možno instalovat na sloup 

či výložník s max. ø 60mm.  

 

 

 

                                                                      

        

            

 

 

 

Vyrobeno dle norem IEC 598 – CEI 34-21       IP66 

  

    

AVENTUS 1 Hmotnost v kg Patice Objednací kód 

50W sodík/halogen 6,7 E27 16000502 

70W sodík/halogen 6,7 E27 16000702 

100W sodík/halogen 6,8 E27 16001002 

150W sodík/halogen 7,6 E27 16001502 

80W rtuť 6,5 E27 16000801 

125W rtuť 6,5 E27 16001251 

Výložník 1,5 
 

10000002 
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AVENTUS 2 
KONSTRUKCE: 

Tělo svítidla je vyrobeno z tlakově odlitého 

hliníku. Optickou část tvoří vypouklý difusor 

z termálního tvrzeného skla. Objímka zdroje je 

uchycena na držáku s bajonetovým závitem, čímž 

je dosaženo velmi snadné manipulace při výměně zdroje. Přístrojová část je přístupná po 

odklopení těla rozepnutím nerezové spony. Součástí svítidla je výložníkový úchyt, který 

lze polohovat dle potřeby. 

     POUŽITÍ: Tento typ výbojkových svítidel je vhodný pro osvětlení komunikací, volných 

prostranství průmyslových objektů, parkovišť, atd. - svítidlo je možno instalovat na sloup 

či výložník s max. ø 60mm.  

 

 

                                                                      

 

 

 

 

     

                                                         

 Vyrobeno dle norem IEC 598 – CEI 34-21       IP66 

AVENTUS 2 Hmotnost v kg Patice Objednací kód 

100W sodík/halogen 9,5 E40 16201002 

150W sodík/halogen 9,7 E40 16201502 

250W sodík/halogen 10,5 E40 16202502 

250W metalhalogen 10,5 E40 16202503 

400W sodík/halogen 12,3 E40 16204002 

400W metalhalogen 12,3 E40 16204003 

250W rtuť 9,6 E40 16202501 

Výložník 1,5 
 

10000002 
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      ITINERA VP 
KONSTRUKCE: 

Tělo svítidla je vyrobeno z tlakově odlitého hliníku, 

natřené šedým polyesterovým nátěrem. Difusor je 

plochý z termálního tvrzeného skla. Nastavitelný 

reflektor optimalizuje rozptýlení světla. Silikonové 

těsnění zaručuje krytí IP66. Přístrojová část je 

přístupná po odklopení těla rozepnutím nerezové 

spony. Svítidlo lze polohovat dle potřeby.  

     POUŽITÍ: Tento typ výbojkových svítidel je vhodný pro osvětlení komunikací, volných 

prostranství průmyslových objektů, parkovišť, atd. - svítidlo je možno instalovat na sloup 

či výložník.  

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyrobeno dle norem EN 60598-1     IP66 

ITINERA VP Hmotnost v kg  Patice Objednací kód 

50W sodík/halogen 9,7 E27 14000502 

70W sodík/halogen 9,7 E27 14000702 

100W sodík/halogen 10,0 E27 14001003 

100W sodík/halogen 10,0 E40 14001002 

150W sodík/halogen 11,0 E40 14001502 

150W metalhalogen 11,0 E27 14001503 

250W sodík/halogen 12,0 E40 14002502 

250W metalhalogen 12,0 E40 14002503 

400W sodík/halogen 13,3 E40 14004002 

400W metalhalogen 13,3 E40 14004003 

80W rtuť 9,6 E40 14000801 

125W rtuť 9,8 E40 14001251 

250W rtuť 10,7 E40 14002501 

Výložník 1,5 
 

10000002 



 

9 

 

    Katalog  svítidel                                              světelná technika s.r.o.    

 

 

MIRA VTP 
KONSTRUKCE: 

 Tělo svítidla je vyrobeno z tlakově odlitého 

polykarbonátu teplu i nárazu vzdorného, 

odolného proti vandalství. Optickou část tvoří 

plochý difusor z termálního tvrzeného skla. 

Gumové těsnění zaručuje krytí IP65.Přístrojová část je přístupná po odklopení těla,které 

je  přichyceno dvěma držáky. Svítidlo lze upevnit na sloup či výložník s max. ø 60mm. 

     POUŽITÍ: Tento typ výbojkových svítidel je vhodný pro osvětlení komunikací, volných 

prostranství průmyslových objektů, parkovišť, atd. 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Vyrobeno dle norem EN 60598-1      

                                                                                              Přístroj. část IP23                    Optická část IP65 

MIRA VTP Hmotnost v kg  Patice Objednací kód 

100W sodík/halogen 8,9 E40 13001002 

150W sodík/halogen 9,7 E40 13001502 

250W sodík/halogen 10,7 E40 13002502 

250W metalhalogen 10,5 E40 13002503 

400W metalhalogen 11,9 E40 13004003 

250W rtuť 10,1 E40 13002501 

Výložník 1,5 
 

10000002 
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                                ASTRA 1  LED 
KONSTRUKCE: 
Tělo i difusor svítidla jsou vyrobeny z tlakově 

odlitého polykarbonátu teplu i nárazu 

vzdorného, odolného proti vandalství.  

Gumové těsnění zaručuje stupeň krytí IP65. 

Na přání lze dodat s plochým difusorem z 

termálního tvrzeného skla. 

     POUŽITÍ: Tento typ svítidel je vhodný pro osvětlení komunikací, volných prostranství 

průmyslových objektů, atd. - svítidlo je možno instalovat na sloup či výložník o max. ø 

60mm.  

 

   

 

        

                                                               

  

                                        

 

Vyrobeno dle norem IEC 598 – CEI 34-21    

                                                    Přístroj. část IP23                    Optická část IP65 

 

ASTRA 1 Hmotnost v kg (K) Objednací kód 

26W 2,4 3000 10100263 

39W 2,5 3000 10100393 

34W 3,5 3000 10100343 

26W 2,4 4000 10100264 

39W 2,5 4000 10100394 

34W 3,5 4000 10100344 
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ASTRA 1 

KONSTRUKCE: 

Tělo i difusor svítidla jsou vyrobeny z tlakově 

odlitého polykarbonátu teplu i nárazu vzdorného, 

odolného proti vandalství. Optická část je 

vyrobena z vysoce leštěného Al plechu. Gumové 

těsnění zaručuje stupeň krytí IP65. Svítidlo lze 

dovybavit plochým difusorem z tvrzeného skla, 

popř. modulem jištění. 

     POUŽITÍ: Tento typ výbojkových svítidel je vhodný pro osvětlení komunikací, volných 

prostranství průmyslových objektů, atd. - svítidlo je možno instalovat na sloup či výložník 

o max. ø 60mm.  

 

   

 

        

                                                               

  

                                        

 

Vyrobeno dle norem IEC 598 – CEI 34-21    

                                                    Přístroj. část IP23                    Optická část IP65 

ASTRA 1 
Hmotnost v 

kg Patice Objednací kód 
Objednací kód 

ploché sklo 

50W sodík/halogen 3,7 E27 10100502 10100503 

70W sodík/halogen 3,9 E27 10100702 10100703 

100W sodík/halogen 3,9 E27 10101002 10101003 

80W rtuť 3,2 E27 10100801 10100806 

125W rtuť 3,5 E27 10101251 10101256 

Výložník 1,5 
 

10000002  
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ASTRA 2 
KONSTRUKCE: 

Tělo i difusor svítidla jsou vyrobeny z tlakově odlitého 

polykarbonátu teplu i nárazu vzdorného, odolného 

proti vandalství. Optická část je vyrobena z vysoce 

leštěného Al plechu. Gumové těsnění zaručuje stupeň 

krytí IP65. Svítidlo lze dovybavit plochým difusorem 

z tvrzeného skla, popř. modulem jištění. 

POUŽITÍ: Tento typ výbojkových svítidel je    

vhodný pro osvětlení komunikací, volných prostranství průmyslových objektů, atd. - 

svítidlo je možno instalovat na sloup či výložník s max. ø 60mm.  

 

   

                        

                                                     

 

 

 

 

 

 

Vyrobeno dle norem IEC 598 – CEI 34-21 

    

                                                                                    Přístroj. část IP23                    Optická část IP65 

ASTRA 2 Hmotnost 
v kg Patice Objednací 

kód 
Objednací kód 

ploché sklo 

70W sodík/halogen 5,4 E27 10200702 10200703 

100W sodík/halogen 5,4 E27 10201004 10201005 

100W sodík/halogen 5,4 E40 10201002 10201003 

150W sodík/halogen 7,6 E40 10201502 10201503 

250W sodík/halogen 8,4 E40 10202502 10202503 

250W metalhalogen 8,4 E40 10202505 10202504 

250W rtuť 8,4 E40 10202501 10202506 

Výložník 1,5 
 

10000002  
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ASTRA 3 

KONSTRUKCE: 

Tělo i difusor svítidla jsou vyrobeny z tlakově 

odlitého polykarbonátu teplu i nárazu 

vzdorného, odolného proti vandalství. Optická 

část je vyrobena z vysoce leštěného Al plechu. 

Gumové těsnění zaručuje stupeň krytí IP65. 

Svítidlo lze dovybavit plochým difusorem 

z tvrzeného skla, popř. modulem jištění. 

    POUŽITÍ: Tento typ výbojkových svítidel je vhodný pro osvětlení komunikací, volných 

prostranství průmyslových objektů, atd. - svítidlo je možno instalovat na sloup či výložník 

s max. ø 60mm.  

 

   

                                                                                             

 

 

 

 

Vyrobeno dle norem IEC 598 – CEI 34-21    

                                                    

Přístroj. část IP23                    Optická část IP65 

 

ASTRA 3 Hmotnost 
v kg Patice Objednací kód Objednací kód 

ploché sklo 

250Wsodík/halogen 8,8 E40 10302502 10302504 

250W metalhalogen 8,8 E40 10302503 10302505 

400W metalhalogen 10,2 E40 10304003 10304005 

250W rtuť 8,8 E40 10302501 10302506 

Výložník 1,5 
 

10000002  
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PLAZA 

KONSTRUKCE: 

Svítidlo s integrovanou přístrojovou částí je 

zhotoveno z tlakově odlitého hliníku. Horní cylindr je 

vyroben z ocelového plechu. Povrchová úprava: 

práškový polyester se speciální úpravou pro 

venkovní použití. Difusor: čirý polykarbonát odolný 

proti UV záření. Vstupní otvor pro sloup je max. 

80mm.  

      POUŽITÍ: Vhodné pro osvětlení promenád, areálů  

firem, školních zahrad, parků, náměstí, apod.  

 

 

                                                                      

 

 

                                                                        

 

   

 

Vyrobeno dle norem CEI 34-21 EN 60598-1       IP65 

 

 

PLAZA Hmotnost v kg Patice Objednací kód 

70W sodík/halogen 8,5 E27 49100702 

100W sodík/halogen 8,6 E27 49101002 

150W metalhalogen 9,4 E27 49101503 

80W rtuť 8,3 E27 49100801 

125W rtuť 8,3 E27 49101251 

Žárovka 7,1 E27 49100027 
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   MADISON 
KONSTRUKCE: 

Svítidlo s integrovanou přístrojovou částí je 

zhotoveno z tlakově odlitého hliníku. Povrchová 

úprava: práškový polyester se speciální úpravou pro 

venkovní použití. Difusor: čirý polykarbonát odolný 

proti UV záření. Vstupní otvor pro sloup je max. 

60mm.  

      POUŽITÍ: Vhodné pro osvětlení promenád, areálů 

firem, školních zahrad, parků, náměstí, apod.  

 

 

                                                                      

 

 

 

 

            

  Vyrobeno dle norem  CEI 34-21 EN 60598-1      IP54 

 

 

 

 

 

MADISON Hmotnost v kg Patice Objednací kód 

70W sodík/halogen 12,1 E27 49000702 

100W sodík/halogen 12,3 E27 49001002 

150W metalhalogen 12,4 E27 49001503 

80W rtuť 12,1 E27 49000801 

125W rtuť 12,3 E27 49001251 

Žárovka 10,5 E27 49000027 
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POSEIDON 

KONSTRUKCE:  

Tělo i difusor jsou vyrobeny z extrémně 

trvanlivého materiálu vstřikovací technologií a je 

opatřeno velmi kvalitním polyuretanovým těsněním, které je vstříknuto do drážky v tělese 

za účelem dosažení krytí IP65. Vysoce leštěný reflektor je vyroben z plastu s napařeným 

hliníkem. Součástí svítidla jsou nerezové spony. Svítidlo lze dovybavit nouzovým zdrojem. 

Startéry nejsou standardní výbavou.  

   POUŽITÍ: 

       Tento typ svítidla je možno používat při teplotách -30˚C až do +70˚C, např. sklepní prostory, 

potravinářský a zemědělský průmysl, apod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyrobeno dle norem CEI 34-21 EN 60598-1      IP65 

 

 

PSD  
Rozměry v mm 

Rozteč 
závěsů Hmotn. 

v kg 

Objednací 
kód konv. 

předřadník 

Objednací 
kód konv. 

předřadník 

Objednací 
kód el. 

předřadník 
a b c d nekomp. komp. 

1x18W 120 675 110 500 1,9 44000118 44001118 44004118 

2x18W 180 675 110 500 2,4 44000218 44001218 44004218 

1x36W 120 1285 110 800 2,8 44000136 44001136 44004136 

2x36W 180 1285 110 800 4,6 44000236 44001236 44004236 

1x58W 120 1585 110 810 3,6 44000158 44001158 44004158 

2x58W 180 1585 110 810 6,2 44000258 44001258 44004258 
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Atlantis II. 

KONSTRUKCE:  

Tělo i difusor jsou vyrobeny z polykarbonátového 

materiálu, vstřikovací technologií a je opatřeno 

velmi kvalitním polyuretanovým těsněním, které je vstříknuto do drážky v tělese za účelem 

dosažení krytí IP65. Svítidlo dodáváme pouze s elektronickým předřadníkem, lze dovybavit 

nouzovým zdrojem. 

                                                                                                                                                                                                                         

POUŽITÍ: Tento typ svítidla je ideální pro použití v prašném nebo vlhkém prostředí, 

např. sprchy, sklepní prostory, skladové haly, zemědělský průmysl, apod.  

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Vyrobeno dle norem CEI 34-21 EN 60598-1       IP65 

Atlantis II.  
Rozměry v mm Hmotn. 

v kg 
Objednací kód 
el. předřadník a b c 

1x18W 112 675 100 1,5 42000118 

2x18W 112 1278 100 2,0 42000218 

1x36W 112 1870 100 2,4 42000136 

2x36W 166 675 100 4,2 42000236 

1x58W 166 1278 100 3,2 42000158 

2x58W 166 1870 100 5,8 42000258 
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    Katalog  svítidel                                              světelná technika s.r.o.    

FSI 

KONSTRUKCE:  

Těleso svítidla je vyrobeno z lakovaného 

plechového výlisku. Po stranách jsou plastové 

kapsy na patice zdroje. Horní část tělesa je 

jednoduše snímatelná, což značně usnadňuje 

montáž. Svítidlo je možno montovat přímo na povrch nebo zavěšovat. Svítidla jsou 

standardně kompenzována, lze dovybavit nouzovým zdrojem. Na zdroje je možno přidat 

odrazný reflektor. Startéry nejsou standardní výbavou. 

       POUŽITÍ: Tento typ svítidla je možno používat pro osvětlování všech prostor se 

základním prostředím, např. skladovací prostory, osvětlování školních tabulí apod.   

        

 

 

                                                    

 

 

 

                                                                   

 

 

 

Vyrobeno dle norem EN 60598-1      IP20 

FSI  
Rozměry v mm Hmotnost v 

kg 

Objednací 
kód el. 

předřadník a b c d 

1x15W 55 600 80 510 0,8 33002115 

1x18W 55 622 80 510 0,8 33002118 

2x18W 112 622 82 510 1,0 33002218 

1x30W 55 1000 80 510 0,8 33002130 

1x36W 55 1232 80 825 1,5 33002136 

2x36W 112 1232 82 825 2,0 33002236 

1x58W 55 1532 80 825 2,0 33002158 

2x58W 112 1532 82 825 2,5 33002258 



 

19 

 

    Katalog  svítidel                                              světelná technika s.r.o.    

ZEUS 

KONSTRUKCE:   

Tělo i difusor jsou vyrobeny z tlakově odlitého 

polykarbonátu, teplu a nárazu odolnému. Mimořádně 

účinné polyuretanové těsnění je vstříknuto do těla 

svítidla pro dosažení vysokého stupně krytí IP65. Ve 

svítidle je možno použít objímky E27, 2G10, 2G11.  

POUŽITÍ:  

Zeus je vhodný pro venkovní i vnitřní použití a zvláště 

vhodný pod přístřešky, na zahrady, na schodiště, apod. 

        

 

      

                                                               

  

                                                 

    

 

Vyrobeno dle norem CEI 34-21 EN 60598-1     IP65  

 

 

 

ZEUS Hmotnost v kg Patice Objednací kód 

1x18W 1,8 2G11 47000118 

2x18W 1,8 2G11 47000218 

1x36W 1,8 2G10 47000136 

E27 1,3 E27 47000027 
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    Katalog  svítidel                                              světelná technika s.r.o.    

YES SHOW 450 

KONSTRUKCE:    

     Tělo je vyrobeno z protlačovaného hliníku s široce 

chladícími lamelami, dokončeno trvanlivým práškovým 

polyesterovým šedým nátěrem. Reflektor je z leštěného, 

eloxovaného hliníku, vnější průměr 460mm, je určen pro 

efektivně kontrolovaný světelný paprsek vhodný pro malé 

a střední výšky. Součástí svítidla je tvrzené krycí sklo, čímž 

je dosaženo krytí IP66.  

     POUŽITÍ: S výbojkami až do 400W, osvětlování montážních a výrobních hal, 

sportovních hal, skladišť, atd. 

 

 

         

 

         

 

 

 

                                                                                

                                                                                         Vyrobeno dle norem CEI 34-21 EN 60598-1     IP66 

YES SHOW 450 Hmotnost v kg Patice Objednací kód 

150W sodík/halogen 5,7 E40 19101502 

250W sodík/halogen 6,8 E40 19102502 

250W metalhalogen  6,8 E40 19102503 

400W  metalhalogen 6,8 E40 19104003 

250W rtuť 5,7 E40 19102501 

400W rtuť 6,7 E40 19104001 

Žárovka max. 500W 3,3 E40 19100040 

Ochranné sklo 2,0 
 

Ochranné sklo 
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    Katalog  svítidel                                              světelná technika s.r.o.    

YES SHOW 600 

KONSTRUKCE:    

Tělo je vyrobeno z protlačovaného hliníku s široce 

chladícími lamelami, dokončeno trvanlivým práškovým 

polyesterovým šedým nátěrem. Reflektor je 

z leštěného, eloxovaného hliníku, vnější průměr 

600mm, je určen pro efektivně kontrolovaný světelný 

paprsek vhodný pro střední a velké výšky. Součástí 

svítidla je tvrzené krycí sklo, čímž je dosaženo krytí IP66.  

   POUŽITÍ: S výbojkami až do 400W, osvětlování montážních a výrobních hal, sportovních 

hal, letištních prostor, atd. 

 

 

         

 

         

 

 

 

  

 Vyrobeno dle norem CEI 34-21 EN 60598-1     IP66 

 

YES SHOW 600 Hmotnost v kg Patice Objednací kód 

150W sodík/halogen 5,7 E40 18201502 

250W sodík/halogen 6,8 E40 18202502 

250W metalhalogen  6,8 E40 18202503 

400W  metalhalogen 6,9 E40 18204003 

250W rtuť 5,8 E40 18202501 

400W rtuť 6,8 E40 18204001 

Žárovka max. 500W 3,3 E40 18200040 

Ochranné sklo 3,3 
 

Ochranné sklo 
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    Katalog  svítidel                                              světelná technika s.r.o.    

YES 600 REFRAKTOR 

KONSTRUKCE: 

Svítidlo se špičkovým designem – kombinace 

hliníkového reflektoru a polykarbonátového refraktoru. 

Reflektor – vnitřní odrazová plocha – vysoce leštěný 

anodizovaný hliník, vnější plocha – stříbrný práškový 

nástřik, v dolní části je termoplastický pás v šířce 

309mm. Svítidlo se chová jako širokozářič. Součástí 

svítidla je ochranné polykarbonátové sklo, čímž je           

dosaženo krytí IP66.  

    POUŽITÍ: Montážní a výrobní haly, vnitřní prostory sportovních hal, letištní prostory,   

apod. 

 

 

                                                         

 

Vyrobeno dle norem CEI 34-21 EN 60598-1     IP 66          

 

YES 600  Hmotnost v kg Patice Objednací kód 

150W sodík/halogen 5,7 E40 18001502 

250W sodík/halogen  6,8 E40 18002502 

250W metalhalogen  6,8 E40 18002503 

400W metalhalogen 7,0 E40 18004003 

250W rtuť 5,8 E40 18002501 

400W rtuť 6,8 E40 18004001 

Žárovka max. 500W 3,3 E40 18000040 

Ochranné sklo 1,8 
 

Ochranné sklo 
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    Katalog  svítidel                                              světelná technika s.r.o.    

                                        

YES 600 SEMIREFRAKTOR 

KONSTRUKCE:    

Svítidlo se špičkovým designem – kombinace 

hliníkového reflektoru a polykarbonátového refraktoru. 

Reflektor – vnitřní odrazová plocha -  vysoce leštěný 

anodizovaný hliník, vnější plocha stříbrný práškový 

nástřik, v dolní části je termoplastický pás v šířce 

178mm. Svítidlo se chová jako úzkozářič. Součástí 

svítidla je ochranné polykarbonátové sklo, čímž je                 

dosaženo krytí IP66.          

     POUŽITÍ: Montážní a výrobní haly, vnitřní prostory sportovních hal, letištní prostory,    

apod. 

    

            

 

 

                                                                                      Vyrobeno dle norem CEI 34-21 EN 60598-1     IP66 

YES 600  Hmotnost v kg Patice Objednací kód 

150W sodík/halogen  5,7 E40 18101502 

250W sodík/halogen  6,8 E40 18102502 

250W metalhalogen  6,8 E40 18102503 

400W metalhalogen 6,9 E40 18104003 

250W rtuť 5,8 E40 18102501 

400W rtuť 6,8 E40 18104001 

Žárovka max. 500W 3,3 E40 18100040 

Ochranné sklo 1,8 
 

Ochranné sklo 
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    Katalog  svítidel                                              světelná technika s.r.o.    

POLAR  
KONSTRUKCE:  
Tělo je vyrobeno z pozinkovaného ocelového plechu, 

přístrojová část je umístěna na montážní desce v boxu. 

Přístup dovnitř umožňují dvě výklopné části 

z odolného polykarbonátu. Odrazný hliníkový reflektor 

je k  boxu připevněn šrouby. Uchycení objímky 

výbojkového zdroje umožňuje změnu ohniskové 

vzdálenosti v několika polohách ve svislé ose svítidla. 

Dovybavit lze ochrannou mřížkou nebo tvrzeným 

sklem, čímž vytvoříme vyšší krytí optické části IP55. Lze použít polykarbonátový reflektor. 

    POUŽITÍ: Osvětlování skladů, montážní a výrobní haly, vnitřní sportovní haly apod. 

         

 

 

 

         

 

                                                               

                                                                

                                                                                                                    Vyrobeno dle norem CEI 34-21 EN 60598-1      

 

       Přístroj. část  IP20                 Optická část  IP20            Optická část s ochr. sklem  IP55   

POLAR Hmotnost v kg Patice Objednací kód 

150W sodík/halogen 7,3 E40 20001502 

250Wsodík/halogen  8,1 E40 20002502 

250W metalhalogen  8,1 E40 20002503 

400W  sodík/halogen 9,7 E40 20004002 

250W rtuť 8,3 E40 20002501 

400W rtuť 8,4 E40 20004001 

Žárovka max. 500W 4,2 E40 20004003 

Ochranné sklo 2,2 
 

Ochranné sklo 

Drátěná mřížka 1,3 
 

Drátěná mřížka 

Polykarbonát. reflektor 1,7 
 

Polykarbonát. reflektor 
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    Katalog  svítidel                                              světelná technika s.r.o.    

POLARIS  
KONSTRUKCE:  
Tělo je vyrobeno   z  ocelového pozinkovaného plechu a 

tlakem litého hliníku. Přístrojová část je umístěna na 

montážní desce v boxu -  odnímatelná horní část. 

Svítidlo je vybaveno reflektorem z leštěného hliníku.  

Dovybavit lze ochrannou drátěnou mřížkou nebo 

tvrzeným sklem, čímž vytvoříme vyšší krytí optické části 

IP55. Lze použít polykarbonátový reflektor. 

   

    POUŽITÍ: Osvětlování skladů, montážní a výrobní haly, vnitřní sportovní haly apod. 

         

 

 

 

         

 

                                                               

  

                                 Vyrobeno dle norem IEC 598 - CEI 34-21  

             

   Přístroj. část   IP44               Optická část    IP20            Optická část s ochr. sklem    IP55  

POLARIS Hmotnost v kg Patice Objednací kód 

150W sodík/halogen 8,8 E40 21001502 

250Wsodík/halogen  9,3 E40 21002502 

250W metalhalogen  9,2 E40 21002503 

250W rtuť 8,9 E40 21002501 

400W rtuť 10,3 E40 21004001 

Žárovka max. 500W 4,2 E40 21004003 

Ochranné sklo 2,2 
 

Ochranné sklo 

Drátěná mřížka 1,3 
 

Drátěná mřížka 

Polykarbonát. reflektor 1,7 
 

Polykarbonát.reflektor 
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    Katalog  svítidel                                              světelná technika s.r.o.    

     

PARK  

KONSTRUKCE: 

Tělo je vyrobeno z  nerezové oceli, které je  vsazeno   

do polyuretanového pláště. Reflektor je 

z pozinkovaného plechu, opatřený bílým nátěrem. 

Průhledná část je z 8mm vysokopevnostního 

tvrzeného skla přichyceného šesti nerezovými 

šrouby. Gumové těsnění zajišťuje krytí IP67. 

  POUŽITÍ: Svítidlo je vhodné pro osvětlení 

vyžadující spodní nasvícení, např.  osvětlení 

monumentů, bazénů, výstavních panelů, okrasných stromů apod. 

      

 

        

         

                                                               

  

                                                 

 

Vyrobeno dle norem CEI 34-21 EN 60598-1      IP67 

 

                

 

PARK Hmotnost v kg Patice Objednací kód 

70W sodík/halogen 10,6 E27 2800702 

70W metalhalogen 10,6 RX7s 28200703 

150W metalhalogen 10,9 RX7s 28201503 

80W rtuť 10,2 E27 28200801 

125W rtuť 10,4 E27 28201251 

Žárovka 9 E27 28200027 
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    Katalog  svítidel                                              světelná technika s.r.o.    

BOLARD    

KONSTRUKCE:   

Tělo je vyrobeno z litého hliníku, dokončeno 

trvanlivým práškovým polyesterovým černým 

nátěrem. Difusor je z vstřikovaného polykarbonátu. 

Vyrábí se ve dvou velikostních provedeních – 600mm 

nebo 1100mm. 

POUŽITÍ: Svítidlo je vhodné pro osvětlování 

pochůzných ploch, např. parky, zahrady, fontány apod.  

 

 

 

       

 

                                                               

  

                                                 

 

 

                                                                                                                   Vyrobeno dle norem IEC 598 - CEI 34-21 

 

                                                                                               Přístroj. část   IP23                 Optická část   IP65                                                                                        

BOLARD 600mm Hmotnost v kg Patice Objednací kód 

70W sodík/halogen 5,8 E27 28000702 

100W sodík/halogen 5,8 E27 28001002 

80W rtuť 5,8 E27 28000801 

125W rtuť 5,8 E27 28001251 

Žárovka  4,2 E27 28000027 

BOLARD 1100mm    
70W sodík/halogen 8,5 E27 28100702 

100W sodík/halogen 8,5 E27 28101002 

80W rtuť 8,5 E27 28100801 

125W rtuť 8,5 E27 28101251 

Žárovka 6,9 E27 28100027 
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    Katalog  svítidel                                              světelná technika s.r.o.    

 

RAMA 

KONSTRUKCE:   

Tělo je vyrobeno z odolného nárazu vzdorného 

černého polykarbonátu. Prizmatický difusor je 

z čirého vstřikovaného polykarbonátu, který díky 

své konstrukci zajišťuje stejnoměrný světelný 

tok ve všech směrech. Mimořádně účinné 

polyuretanové těsnění je vstříknuto do těla 

svítidla pro dosažení vysokého krytí IP65.   

POUŽITÍ: Rama je vhodná pro malé a střední plochy, kde je potřeba dlouhodobé 

osvětlení, např. schodiště, nákupní centra, parkoviště apod. 

 

        

 

      

                                                               

  

                                                 

    

Vyrobeno dle norem CEI 34-21 EN 60598-1     IP65                

 

RAMA Hmotnost v kg Patice Objednací kód 

70W sodík/halogen 3,3 E27 29000702 

100W sodík/halogen 3,4 E27 29001002 

80W rtuť 3,3 E27 29000801 

125W rtuť 3,3 E27 29001251 

Žárovka 1,8 E27 29000027 
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    Katalog  svítidel                                              světelná technika s.r.o.    

 

SOLEX 
KONSTRUKCE: 

Tělo svítidla je vyrobeno z tlakově odlitého hliníku, 

natřené černým polyesterovým nátěrem. Difusor je 

vyroben ze 100% čistého akrylátu. Refraktor je 

připevněn třemi nerezovými sponami a zůstává 

zavěšen během výměny zdroje. Gumové těsnění 

zaručuje krytí IP65. Přístrojová část je přístupná po 

odklopení těla rozepnutím nerezových spon. Svítidlo 

lze připevnit na závěs, výložník nebo pomocí 

montážní desky na strop. Třmen na výložník není součástí svítidla. 

     POUŽITÍ: Vhodné pro použití v místech, které vyžadují optimální vertikální osvětlení 

v nízkých montážních výškách s minimálním oslněním. Např. přístavní nábřeží, železniční 

stanice, farmaceutický průmysl, loděnice, atd.  

 

 

                                                                      

 

 

 

 

                                                                        

Vyrobeno dle norem  CEI 34-21 EN 60598-1      IP65 

SOLEX Hmotnost v kg Patice Objednací kód 

70W sodík/halogen 4,9 E27 29100702 

100W sodík/halogen 5,9 E27 29101002 

150W metalhalogen 6,0 E27 29101502 

80W rtuť 4,8 E27 29100801 

125W rtuť 4,9 E27 29101251 

Žárovka 3,4 E27 29100027 

Výložník 1,5 
 

10000002 
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    Katalog  svítidel                                              světelná technika s.r.o.    

 

SOLAR 

KONSTRUKCE: 

Svítidlo je vyrobeno z ocelového plechu a je 

povrchově upraveno bílou práškovou polyesterovou 

barvou. Přístrojová část je umístěna na vyjímatelné 

montážní desce a je umístěna v tělese svítidla 

odděleně od optické části. Optická část je vyrobena 

z leštěného anodicky upraveného hliníku, který 

zaručuje vysokou odraznost. Svítidlo je možno 

pomocí odnímatelné konzole připevnit na strop 

nebo zavěsit. Svítidlo lze dovybavit ochrannou drátěnou nebo lamelovou mřížkou.  

             POUŽITÍ: Široká škála vnitřních prostorů jako jsou výrobní haly, skladovací prostory, 

sportovní haly, prodejní prostory apod. 

 

 

                                                      

                                                                                                 

 

 

 

  

                                         

Vyrobeno dle norem CEI 34-21 EN 60598-1  IP20 

SOLAR Hmotnost v kg Patice Objednací kód 

150W sodík/halogen 9,0 E40 23001502 

250W sodík/halogen 9,8 E40 23002502 

250W  metalhalogen 9,8 E40 23002503 

400W sodík/halogen 11,4 E40 23004002 

250W rtuť 9,1 E40 23002501 

Žárovka 5,1 E40 23004003 

Drátěná mřížka 0,5 
 

Drátěná mřížka 

Lamelová mřížka 0,9 
 

Lamelová mřížka 
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    Katalog  svítidel                                              světelná technika s.r.o.    

 

SOLAR VESTAVNÉ 

KONSTRUKCE: 

Svítidlo je vyrobeno z ocelového plechu a je 

povrchově upraveno bílou práškovou 

polyesterovou barvou. Přístrojová část je 

umístěna na vyjímatelné montážní desce a je 

umístěna v tělese svítidla odděleně od optické 

části. Optická část je vyrobena z leštěného 

anodicky upraveného hliníku, který zaručuje 

vysokou odraznost. Svítidlo je určeno pro 

vestavnou montáž a lze dovybavit ochrannou drátěnou nebo lamelovou mřížkou. 

                POUŽITÍ: Široká škála vnitřních prostorů jako jsou výrobní haly, skladovací prostory, 

sportovní haly, prodejní prostory apod. 

 

 

                                                      

                                                                                                 

 

 

 

  

 

                                                                                                                      Vyrobeno dle norem CEI 34-21 EN 60598-1          IP20     

 

SOLAR Hmotnost v kg Patice Objednací kód 

150W sodík/halogen 7,6 E40 23101502 

250W sodík/halogen 8,7 E40 23102502 

250W  metalhalogen 8,7 E40 23102503 

400W sodík/halogen 10,0 E40 23104002 

250W rtuť 8,7 E40 23102501 

Žárovka 5,2 E40 23104003 

Drátěná mřížka 0,5 
 

Drátěná mřížka 
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    Katalog  svítidel                                              světelná technika s.r.o.    

 

MACH 2 SYMETRICKÝ                        

KONSTRUKCE: 

Tlakově lité hliníkové tělo potažené práškem z polyesteru 

v černé a stříbrné barvě. Reflektor je vyroben z vysoce čistého 

hliníkového plechu, leštěného a oxidovaného. Čelní tvrzené 

sklo je vsazeno do čelního krytu.. Těsnění je z nedegenerativní 

křemíkové gumy. Držák je vyroben z pozinkované natřené 

oceli s ukazatelem vertikální polohy. Verze se dvěma různými 

reflektory: pro středně široký paprsek a pro středně úzký 

paprsek. 

        POUŽITÍ: Bodové osvětlení památkových objektů, bezpečnostní osvětlení,     

osvětlení fasád, atd. 

 

                                                               

  

                                                 

 

 

Vyrobeno dle norem EN 60598-1     IP66 

 

 

MACH 2 Hmotnost v kg Patice Objednací kód 

70W metalhalogen 4,1 RX7S 22000702 
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    Katalog  svítidel                                              světelná technika s.r.o.    

 

MACH 2 CIRCULAR 

KONSTRUKCE:  

Tlakově lité hliníkové tělo potažené práškem z polyesteru 

v černé a stříbrné barvě. Reflektor je vyroben z vysoce čistého 

hliníkového plechu, leštěného a oxidovaného. Čelní tvrzené 

sklo je vsazeno do čelního krytu. Těsnění je z nedegenerativní 

křemíkové gumy. Držák je vyroben z pozinkované natřené oceli 

s ukazatelem vertikální polohy. Kruhový vysoce intenzivní 

reflektor s odrazkou zabraňující přímému oslnění. 

     POUŽITÍ: Bodové osvětlení památkových objektů, bezpečnostní osvětlení, osvětlení 

fasády, atd. 

         

 

                                                               

  

                                                 

 

 

Vyrobeno dle norem EN 60598-1           IP66 

 

 

 

MACH 2 Hmotnost v kg Patice Objednací kód 

70W metalhalogen 4,1 RX7S 22200702 
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TEMPESTA  
KONSTRUKCE:  

     Tělo je tvořeno z hliníkové slitiny natřené černým nátěrem. 

Reflektor je z anodizovaného, prvotřídně důlkovaného hliníku 

pro poskytnutí účinného širokého paprsku. Čelní kryt je 

z odolného skla v litém hliníkovém rámu. Tento rám je 

kloubově připevněný k tělu širokozářiče k usnadnění instalace a 

výměny lampy. Gumové těsnění zaručuje stupeň krytí IP65. 

Vnější šrouby jsou z nerezové oceli. 

POUŽITÍ: Bezpečnostní osvětlení, celkové osvětlení budov,               

billboardů, fasád, nákladových ramp, skladovacích ploch, památníků, autoparků, atd. 

 

                                                        

 

 

 

 

 

Vyrobeno dle norem CEI 34-21 EN 60598-1        IP65                                 

 

 

TEMPESTA Hmotnost v kg Patice Objednací kód 

70W metalhalogen 5,5 RX7S 26020703 

150W metalhalogen 6,5 RX7S 26021503 

70W sodík/halogen 5,6 E27 26020702 
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AZAR 

KONSTRUKCE:                                                         

                                                                            Svítidlo je vyrobeno z vysoce kvalitního 

polykarbonátu, který je nárazu a teplu odolný. 

Reflektor je z anodizovaného, důlkovaného hliníku 

pro poskytnutí účinného širokého paprsku. Ochranný 

čelní kryt je z tvrzeného skla, namontovaný přímo na 

tělo. Kvalitní, tepelně odolné polyuretanové těsnění 

zaručuje stupeň krytí IP65.  

POUŽITÍ: Svítidlo je vhodné pro aplikaci menšího a středního rozsahu, např.: 

bezpečnostní osvětlení, autoparky, skladovací prostory, osvětlení budov a monumentů. 

                                 

 

 

 

 

                  

 

Vyrobeno dle norem CEI 34-21 EN60598-1       IP65 

 

 

 

AZAR Hmotnost v kg Patice Objednací kód 

70W metalhalogen 3,4 RX7S 26010703 

70W sodík/halogen 3,4 E27 26110702 

80W rtuť 3,2 E27 26110801 
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MACH 1 asymetrické 
KONSTRUKCE: 

Tlakově lité hliníkové tělo potažené práškem 

z polyesteru v černé a stříbrné barvě. Reflektor je 

vyroben z vysoce čistého hliníkového plechu, 

leštěného a oxidovaného. Tvrzené sklo je vsazeno do 

čelního krytu.. Těsnění je z nedegenerativní 

křemíkové gumy. Držák je vyroben z pozinkované natřené oceli s ukazatelem vertikální 

polohy. 

 

POUŽITÍ: Pro středně až velmi rozlehlé prostory, ve kterých je nutné dlouhé, 

nepřetržité osvětlování, např. sportovní hřiště, rozlehlé autoparky, staveniště, 

skladovací prostory apod. 

 

 

 

 

 

Vyrobeno dle norem EN 60598-1    IP66 

      

MACH 1 asymetrický Hmotnost v kg Patice Objednací kód 

100W sodík/halogen 11,5 E40 57011002 

150W sodík/halogen 12,0 E40 57011502 

250W sodík/halogen 13,4 E40 57012502 

250W metalhalogen 12,2 E40 57012503 

250W rtuť 12,1 E40 57014001 
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  MACH 5 asymetrické    

KONSTRUKCE: 

Tlakově lité hliníkové tělo potažené práškem 

z polyesteru ve stříbrné barvě. Reflektor je 

vyroben z vysoce čistého hliníkového plechu, 

leštěného a oxidovaného. Tvrzené sklo je 

vsazeno do čelního krytu. Těsnění je 

z nedegenerativní křemíkové gumy. Držák je 

vyroben z pozinkované oceli s ukazatelem 

vertikální polohy.  

 

POUŽITÍ: Pouliční osvětlení, památkových objektů, kostelů, osvětlení fasád, 

parkovišť, sportovišť atd. 

 

                                                               

  

                                                 

 

 

 

 

                                                                     

 Vyrobeno dle norem EN 60598-1     IP66 

 

 

MACH 5 asymetrický Hmotnost v kg Patice Objednací kód 

100W sodík/halogen 11,5 E40 24201002 

150W sodík/halogen 12,0 E40 24201502 

250W sodík/halogen 13,4 E40 24202502 

250W metalhalogen 12,2 E40 24202503 

400W sodík/halogen 14,5 E40 24204002 

250W rtuť 12,1 E40 24204001 
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MACH 5 WAY   

KONSTRUKCE: 

Tlakově lité hliníkové tělo potažené 

práškem z polyesteru ve stříbrné barvě. 

Reflektor je vyroben z vysoce čistého 

hliníkového plechu, leštěného a 

oxidovaného. Tvrzené sklo je vsazeno do 

čelního krytu. Těsnění je 

z nedegenerativní křemíkové gumy. Držák 

je vyroben z pozinkované oceli s ukazatelem vertikální polohy.  

        POUŽITÍ: Pouliční osvětlení, památkových objektů, kostelů, osvětlení fasád, 

parkovišť, atd. 

 

                                                               

  

                                                 

 

 

 

 

                                                                     

 Vyrobeno dle norem EN 60598-1     IP66 

 

 

MACH 5 WAY Hmotnost v kg  Patice Objednací kód 

100W sodík/halogen 11,5 E40 24101002 

150W sodík/halogen 12,0 E40 24101502 

250W sodík/halogen 13,4 E40 24102502 

250W metalhalogen 12,2 E40 24102503 

400W sodík/halogen 14,5 E40 24104002 

250W rtuť 12,1 E40 24104001 
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                      MARS 2 

KONSTRUKCE: 

Svítidlo Mars2 je vyrobeno z hliníkové slitiny. Čelní 

kryt je z tvrzeného skla v litém hliníkovém rámu, 

který je přichycen ocelovými antikorozními sponami. 

Tělo a rám jsou povrchově chráněny černým 

polyesterovým nátěrem. Kryt přístrojové části je 

vyroben z černého tlakově litého nárazu a tepelně 

odolného polykarbonátu. Kvalitní, tepelně odolné 

polyuretanové těsnění zaručuje stupeň krytí IP65. 

Reflektor je vyroben z vysoce čistého anodicky okysličeného hliníku. Svítidlo je možno 

dovybavit ochrannou drátěnou mřížkou. 

          POUŽITÍ: Pro středně až velmi rozlehlé prostory, např. sportovní hřiště, autoparky, 

staveniště, skladovací prostory apod. 

 

 

 

                                                      

                                                                                                 

 

 

                                                                                                                      Vyrobeno dle norem CEI 34-21 EN 60598-1          IP65 

MARS 2 Hmotnost v kg Patice Objednací kód 

150W sodík/halogen 9,2 E40 24001502 

250W sodík/halogen 10,0 E40 24002502 

250W  metalhalogen 9,5 E40 24002503 

400W sodík/halogen 11,7 E40 24004002 

250W rtuť 9,2 E40 24002501 

Ochranná mřížka 0,5 
 

Ochranná mřížka 
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ALBA 

KONSTRUKCE:  

Svítidlo je vyrobeno z vysoce kvalitního polykarbonátu, 

zdroj a řídící jednotka jsou tepelně odděleny. Čelní kryt je 

z tvrzeného skla.  Kvalitní, tepelně odolné polyuretanové 

těsnění zaručuje stupeň krytí IP65. Reflektor je z anodicky 

okysličeného hliníku.  

POUŽITÍ: Pro středně až velmi rozlehlé prostory, např. 

sportovní hřiště, rozlehlé autoparky, staveniště, 

skladovací prostory apod. 

 

                                                               

  

                                                 

 

 

                                     

                                                                              

 

 

 

 Vyrobeno dle norem CEI 34-21 EN 60598-1             IP65 

ALBA symetrická Hmotnost v kg Patice Objednací kód 

150W sodík/halogen 9,2 E40 27101502 

250W sodík/halogen 10,0 E40 27102502 

250W metalhalogen 10,0 E40 27102503 

400W sodík/halogen 11,7 E40 27104002 

250W rtuť 9,2 E40 27102501 

ALBA asymetrická    
150W sodík/halogen 9,2 E40 27001502 

250W sodík/halogen 10,0 E40 27002502 

250W metalhalogen 10,0 E40 27002503 

400W  sodík/halogen 11,7 E40 27004002 

250W rtuť 9,2 E40 27002501 
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                        JET 1000 

SYMETRICKÝ 

KONSTRUKCE: 

Svítidlo je vyrobeno z hliníkové slitiny. Čelní 

kryt je z tvrzeného skla v litém hliníkovém 

rámu, který je přichycen čtyřmi pozinkovanými 

šrouby. Tělo a rám jsou povrchově chráněny 

černým nátěrem. Kryt přístrojové části je 

vyroben z černého tlakově litého nárazu a 

tepelně odolného polykarbonátu. Kvalitní, tepelně odolné křemíkové těsnění zaručuje 

stupeň krytí IP66. Reflektor je vyroben z vysoce čistého anodicky okysličeného hliníku. 

Držák je vyroben z pozinkované oceli s ukazatelem vertikální polohy. Svítidlo je 

vybaveno rtuťovým předřadníkem 8,25A. 

                 POUŽITÍ: Pro rozlehlé prostory, ve kterých je nutné dlouhé, nepřetržité osvětlování, 

např. sportovní hřiště, autoparky, staveniště, skladovací prostory apod. 

 

 

                                                      

                                                                                                 

 

 

                      Vyrobeno dle norem CEI 34-21 EN 60598-1          IP66 

 

 

JET 1000 Hmotnost v kg Patice Objednací kód 

1000W metalhalogen 10,0 E40 25201000 
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JET 1000 

ASYMETRICKÝ 

KONSTRUKCE: 

Svítidlo je vyrobeno z hliníkové slitiny. Čelní kryt 

je z tvrzeného skla v litém hliníkovém rámu, 

který je přichycen šesti nerezovými sponami. 

Tělo a rám jsou povrchově chráněny černým 

nátěrem. Kvalitní, tepelně odolné křemíkové 

těsnění zaručuje stupeň krytí IP65. Reflektor je 

vyroben z vysoce čistého anodicky okysličeného hliníku. Přístrojová část je uložena 

v samostatném boxu, který je dodáván společně se svítidlem. Držák je vyroben 

z pozinkované oceli s ukazatelem vertikální polohy. Svítidlo je vybaveno rtuťovým 

předřadníkem 8,25A. 

                 POUŽITÍ: Pro rozlehlé prostory, ve kterých je nutné dlouhé, nepřetržité osvětlování, 

např. sportovní hřiště, autoparky, staveniště, skladovací prostory apod. 

 

 

                                                      

                                                                                                 

 

Vyrobeno dle norem CEI 34-21 EN 60598-1          IP65         

 

 

 

JET 1000  Hmotnost v kg Patice Objednací kód 

1000W metalhalogen 18,6 E40 25301000 
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JET 2000 

SYMETRICKÝ 

KONSTRUKCE: 

Svítidlo je vyrobeno z hliníkové slitiny. Čelní 

kryt je z tvrzeného skla v litém hliníkovém 

rámu, který je přichycen šesti nerezovými 

sponami. Tělo a rám jsou povrchově 

chráněny šedým nátěrem. Kvalitní, tepelně 

odolné křemíkové těsnění zaručuje stupeň krytí IP65. Přístrojová část je uložena 

v samostatném boxu, který je dodáván společně se svítidlem. Reflektor je vyroben 

z vysoce čistého anodicky okysličeného hliníku. Držák je vyroben z pozinkované oceli 

s ukazatelem vertikální polohy. Svítidlo je vybaveno rtuťovým předřadníkem 8,8A. 

                 POUŽITÍ: Pro rozlehlé prostory, ve kterých je nutné dlouhé, nepřetržité osvětlování, 

např. sportovní hřiště, autoparky, staveniště, skladovací prostory apod. 

 

 

                                                      

                                                                                                 

 

Vyrobeno dle norem CEI 34-21 EN 60598-1          IP65   

 

 

JET 2000 Hmotnost v kg Patice Objednací kód 

2000W metalhalogen 
400V 

17,6 E40 25202000 
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JET 2000 

ASYMETRICKÝ 

KONSTRUKCE: 

Svítidlo je vyrobeno z hliníkové slitiny. Čelní kryt je 

z tvrzeného skla v litém hliníkovém rámu, který je 

přichycen šesti nerezovými sponami. Tělo a rám 

jsou povrchově chráněny šedým nátěrem.  Kvalitní, 

tepelně odolné křemíkové těsnění zaručuje stupeň 

krytí IP65. Reflektor je vyroben z vysoce čistého anodicky okysličeného hliníku. 

Přístrojová část je uložena v samostatném boxu, který je dodáván společně se 

svítidlem. Držák je vyroben z pozinkované oceli s ukazatelem vertikální polohy. Svítidlo 

je vybaveno rtuťovým předřadníkem 8,8A. 

                 POUŽITÍ: Pro velmi rozlehlé prostory, ve kterých je nutné dlouhé, nepřetržité 

osvětlování, např. sportovní hřiště, autoparky, staveniště, skladovací prostory, letiště, 

přístaviště, apod. 

 

 

                                                      

                                                                                                 

 

Vyrobeno dle norem CEI 34-21 EN 60598-1          IP65   

 

 

 

JET 2000  Hmotnost v kg Patice Objednací kód 

2000W metalhalogen 
400V 

18,6 E40 25302000 
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PLUTO 
KONSTRUKCE:                                             

Svítidlo je vyrobeno z ocelového plechu a 

povrchově upraveno bílou práškovou 

polyesterovou barvou. Stínidlo svítidla je vyrobeno 

z třívrstvého skla pro dokonalý rozptyl světla. Lze 

dodat s elektronickým předřadníkem na zářivkové 

zdroje G24 -18,26W. 

              POUŽITÍ:  

Pro osvětlení vnitřních prostorů se základním prostředím jako jsou ,veškeré  vnitřní 

prostory kanceláře,apod. 

                                                                            

 

 

 

 

 

                                                                                

 Vyrobeno dle norem CEI 34-21 EN 60598-1      IP41 

PLUTO Rozměr a mm Ø b mm c mm Objímka/žárovka Stínidlo Objednací kód 

200 200 160 100 E27/60W opál/mat 60010411 

260 250 160 100 E27/60W opál/mat 60010341 

310 310 244 110 E27/75W opál/mat 60012215 

365 365 244 110 E27/2x60W opál/mat 60010581 

420 420 244 110 E27/2x60W opál/mat 60010591 



 

46 

 

ELEKTROPROF SVĚTELNÁ TECHNIKA s.r.o. 

Bydlinského 2964,  390 02 Tábor 

Tel.: 381 257 416 

Mobil.: 602 431 994 

blecha@elektroprof-as.cz  

sokol@elektroprof-as.cz  

info@elektroprof-as.cz  

  www.elektroprof.com  


