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Oprawy z wbudowanym czujnikiem ruchu 
i zmierzchu
W ten typ czujnika wyposa one zosta y opra-
wy: MOZA, MUNA, RUBI, NAVI (zasilanie: 
14 V DC i 230 V AC, bez diod RGB). Oprawy 
przeznaczone s  do monta u w puszkach in-
stalacyjnych �60 mm. Czujnik ruchu oparty 
jest o element typu PIR i umo liwia za cza-
nie oprawy po wykryciu ruchu w strefie detek-
cji urz dzenia. Po opuszczeniu strefy detekcji 
o wietlenie pozostaje za czone przez czas od 
2 do 35 sekund. Wy cznik zmierzchowy 
umo liwia za czanie oprawy tylko przy okre-
lonym nat eniu o wietlenia. Niew tpliw  za-

let  opraw z czujnikiem ruchu jest dodatkowy 
styk napi ciowy o maksymalnej obci alno ci 
3 A. Pozwala to na budow  prostych uk adów
sterowania o wietleniem w ci gach schodo-
wych i komunikacyjnych przy minimalnych 
nak adach finansowych (aby o wietlenie za -
cza o si  w odpowiedzi na wykryty ruch wy-
starczy monta  opraw z czujnikiem ruchu na 
pocz tku i na ko cu ci gu komunikacyjnego 
– pozosta e oprawy mog  by  standardowe).

Oprawy wyposa one w podtrzymanie aku-
mulatorowe
Wbudowany akumulator NiMh posiadaj  wy-
brane oprawy MOZA, MUNA, TIMO, RUBI 
i NAVI (w wersji napi ciowej 14 V DC). Dzi ki 
podtrzymaniu o wietlenie mo e pozosta  w -
czone i o wietla  ci gi komunikacyjne nawet 
przez oko o 1,5 godziny po zaniku napi cia za-
silaj cego. Po powrocie napi cia, akumulator 
jest adowany maksymalnie przez 10 godzin. 
Poza funkcj  podtrzymania oprawy te mo -
na za cza  / wy cza  z poziomu typowego 

cznika instalacyjnego. 

Oprawy z wbudowanym odbiornikiem ra-
diowym
Wybrane oprawy MOZA, MUNA, TIMO, RUBI, 
NAVI (w wersjach napi ciowych 14 V DC i 230 V 
AC, bez diod RGB) posiadaj  wbudowany od-
biornik radiowy. Dzi ki tej opcji mo liwe jest 
elastyczne sterowanie oprawami bez konieczno-
ci prowadzenia dodatkowego okablowania pod 

prze czniki. Oprawy wspó pracuj  z szerok
gam  nadajników bezprzewodowego systemu 
EXTA FREE m.in.: nadajnikami na ciennymi, 
przeno nymi pilotami, nadajnikami modu owy-
mi, a tak e radiowymi czujnikami ruchu. Do 
pojedynczej oprawy mo na przypisa  maksy-
malnie 32 ró ne nadajniki, natomiast pojedyn-
czy nadajnik mo e wspó pracowa  z nieograni-
czon  liczb  opraw znajduj cych si  w zasi gu 
jego dzia ania ( rednio 50 m). W przeciwie -
stwie do tradycyjnych instalacji zastosowanie 
opraw z wbudowanym odbiornikiem radiowym 
nie ogranicza u ytkowników do jednego uk a-
du prze cznika. W dowolnym momencie insta-
lacj  mo na wzbogaci  o nowy nadajnik, przy-
pisa  do oprawy rozbudowuj c w ten sposób 
funkcjonalno . Oprawy z wbudowanym od-
biornikiem radiowym to nie tylko prostota in-
stalacji i wygodne sterowanie, ale tak e mo li-
wo  za czania / wy czania oprawy, zmiany 
nat enia o wietlenia (rozja nianie / ciemnia-
nie) oraz automatycznego wy czenia oprawy 
po ustalonym czasie w zakresie od 1 sekundy 
do 18 godzin. 

Oprawy z wbudowanym radiowym sterow-
nikiem RGB
Radiowy sterownik RGB wbudowany zosta
w nast puj ce typy opraw: MOZA, MUNA, 
TIMO, RUBI, NAVI (w wersji napi ciowej 
14 V DC i 230 V AC, z diodami RGB). Oprawy 
te podobnie jak oprawy z wbudowanym od-
biornikiem radiowym mog  wspó pracowa
z wybranymi nadajnikami EXTA FREE, a po-
nadto z dedykowanym pilotem dotykowym 
P-260. Funkcjonalno  zale y od typu nadaj-
nika wspó pracuj cego z opraw . Pilot P-260 
umo liwia za czanie / wy czanie oprawy, 
zmian  nat enia o wietlenia (rozja nianie / 
ciemnianie) oraz p ynny wybór barwy wia-

t a oraz temperatur  barwy bia ej z poziomu 
pola dotykowego. Dodatkowo mo liwe jest 
za czenie programu automatycznej p ynnej 
(FLOATING) lub skokowej (STROBE) zmia-
ny barwy wiat a. W przypadku kupna pilo-
ta 8-kana owego P-256/8 u ytkownik zamiast 
p ynnego wyboru barwy wiat a ma mo li-

wo  wyboru jednej barwy spo ród o miu 
ustawionych fabrycznie. W przypadku pozo-
sta ych nadajników mo liwe jest tylko za -
czanie i wy czanie. 

atwy monta , bezpiecze stwo u ytkowania
Oprawy LEDIX mog  by  zasilane napi ciem 
14 V DC, 230 V AC lub za pomoc  zestawu fo-
towoltaicznego. Oprawy s  dost pne w wersji 
przeznaczonej do monta u natynkowego oraz 
podtynkowego. Urz dzenia serii LEDIX posia-
daj  IP20, IP44 lub IP56, dzi ki czemu oprawy 
mog  by  stosowane w pomieszczeniach, któ-
re nara one s  na wilgo , a tak e mog  s u y
do tworzenia niestandardowych pod wietle
elewacji budynków, ogrodów, aran acji altan 
ogrodowych itp.

LEDIX – funkcjonalno  i elegancja w o wietlaniu ci gów komunikacyjnych
Inteligentne o wietlenie LED LEDIX dost pne na rynku od kilku lat jest doskona ym rozwi zaniem dla osób po-
szukuj cych atrakcyjnego, a zarazem funkcjonalnego sposobu o wietlenia schodów, ci gów komunikacyjnych, 
cian, elewacji itp. Do urz dze  LEDIX nale y a  osiem rodzin opraw zró nicowanych pod wzgl dem wzornic-

twa. Wszystkie oprawy dost pne s  w kilku kolorach obudowy: aluminium, stal nierdzewna, grafit, stare z oto. 
Nowo ci  w ofercie ZAMEL s  oprawy w kolorze bia ym i czarnym. Oprawy LEDIX to mo liwo  wyboru barwy 
o wietlenia. Ze wzgl du na realizacj  rozbudowanej funkcjonalno ci oprawy inteligentnego o wietlenia LEDIX 
dziel  si  na oprawy z czujnikiem ruchu i zmierzchu, podtrzymaniem akumulatorowym, odbiornikiem radiowym 
oraz radiowym sterownikiem RGB.

O
pr

aw
y 

L
E
D

IX
 w

bi
a

ym
 i

cz
ar

ny
m

 k
ol

or
ze

 d
os

t
pn

e 
w

of
er

ci
e 

ju
z 

od
 c

ze
rw

ca
 2

0
1
5

 r
.

www.ledix.pl
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