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Kim jesteśmy
FEGIME Polska to grupa polskich niezależnych, prywatnych hurtowni elektrotechnicznych pracujących razem  

nad sprawniejszą obsługą rynku dystrybucyjnego w Polsce. 

Firmy wchodzące w skład grupy FEGIME Polska to: Acel, Akkop, Ampli, Asaj, Eltech, Kopel, Libra, Nowa France. 

Łącznie grupa ma 95 oddziałów w całej Polsce. Ten potencjał wsparty jest 175 partnerskimi hurtowniami zrzeszonymi 

w ramach organizacji FEGIME w poszczególnych krajach Europy. 

Skąd nazwa FEGIME
Grupa FEGIME Polska powstała w 2003 roku. pod nazwą Polskie Hurtownie Elektryczne (PHE). W skład grupy weszły 

hurtownie z ponad 20-letnią tradycją na Polskim rynku. W roku 2005 grupa dołączyła do zrzeszenia hurtowni 

elektrotechnicznych FEGIME i jednocześnie stała się Polskim udziałowcem tego zrzeszenia. 

FEGIME oznacza: Fédération Européenne des Grossistes Indépendants en Matériel Electrique – Europejskie Zrzeszenie 

Niezależnych Hurtowni Elektrycznych. 

Kontynuacją ujednolicania wizerunku w całej Europie była zmiana nazwy z PHE na FEGIME Polska w 2007 roku.

Cel katalogu
Od kilku lat jednym z głównych tematów debat europejskich jest oszczędność 

energetyczna i ochrona środowiska. Również w Polsce wiele mówi się o oszczędzaniu 

energii, a klienci szukają coraz to nowszych rozwiązań technologicznych ułatwiających 

optymalizację kosztów energii i poprawiających komfort użytkowania. 

Wychodząc naprzeciw tym tendencjom, stworzyliśmy katalog produktów i rozwiązań 

ułatwiających oszczędzanie energii i redukcję związanych z nią kosztów. Produkty te są 

w ofercie naszej sieci sprzedaży, a nasi branżowcy gotowi aby doradzić naszym klientom 

jak optymalnie dopasować proponowane systemy do indywidualnych potrzeb odbiorcy. 

Dodatki tematyczne
W katalogu podajemy informacje jak i gdzie uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach 

programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ma być wdrażany w latach 2010-2014. 

Dodatkowo zamieszczamy harmonogram wycofania energochłonnych żarówek i halogenów do roku 2016.

Zachęcamy do lektury. 
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Kolektory z dotacją
Osoby fizyczne dysponujące prawem do nieruchomości mogą starać się o kredyt  
oraz 45-procentową dotację na zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania 
wody użytkowej. Warunek – budynki nie mogą być podłączone do sieci ciepłowniczej.

Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów udzielane są 
na zasadach określonych w Programie Priorytetowym  
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej, który ma być wdrażany w latach 2010-2014.  
Pierwsze wnioski są przyjmowane od lipca 2010 roku.  
Dotacje obejmują umowy kredytowe zawarte do 31 grudnia 
2014 roku, a same dotacje będą wypłacane do końca roku 2015. 

Dla kogo dotacja
Beneficjentami programu są osoby fizyczne posiadające prawo 
dysponowania (przez prawo dysponowania rozumie się prawo 
własności w tym współwłasność, użytkowanie wieczyste, 
użytkowanie, najem lub dzierżawę) jednorodzinnym lub wielo- 
rodzinnym budynkiem mieszkalnym, w którym zainstalowane  
będą kolektory słoneczne. W przypadku umowy najmu lub 
dzierżawy, musi ona obowiązywać w okresie kredytowania 
(minimum rok od dnia uruchomienia instalacji).  
O kredyt z dotacja mogą również występować wspólnoty 
mieszkaniowe. Dotacja nie przysługuje w przypadku,  
gdy dom podłączony jest do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem kredytowania jest zakup i montaż kolektorów słonecznych wraz z konieczną instalacją do ogrzewania  
wody użytkowej w budynkach mieszkalnych. Wykluczone jest używanie tych kolektorów w działalności gospodarczej. 
Nabyte kolektory muszą mieć odpowiedni polski lub europejski certyfikat zgodności z normą, nie starszy niż sprzed 5 lat. 

Kwota kredytu i dotacji
Do kosztów kwalifikowanych do otrzymania dotacji zalicza się:
• koszt projektu budowlano-wykonawczego instalacji
•  koszt nabycia nowych instalacji (kolektora, zasobnika ciepłej wody użytkowej,  

przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej, automatyki)
• koszt zakupu ciepłomierza
• koszt montażu kolektora
• podatek od towarów i usług (VAT)
Kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych  
ale dotacją objęta jest wyłącznie część wykorzystana na koszty kwalifikowane. 
Dotacja to 45% kapitału kredytu wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych.  
Uwaga, jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekraczać 2500 zł/m2 powierzchni kolektora. 

Gdzie się zgłosić po pieniądze 
Do programu dotacyjnego przystąpiło na razie 6 banków, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW  
na lata 2010-2012: Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości, Gospodarczy Bank Wielkopolski,  
Krakowski Bank Spółdzielczy, Mazowiecki Bank Regionalny, Warszawski Bank Spółdzielczy.  
Do końca stycznia 2013r. zostanie przeprowadzony kolejny nabór banków, które będą udzielać kredytów  
z dotacją w latach 2013-2014. Wykaz banków znajduje się na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl 

Zwrot inwestycji 
W przypadku pięcioosobowej rodziny ogrzewającej wodę prądem, koszt inwestycji z dopłatą NFOŚiGW  
ma zwrócić się po 5–6 latach. Przy ogrzewaniu olejem opałowym lub gazem okres zwrotu wynosi ok. 10 lat. źr
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Harmonogram wycofania tradycyjnych
żarówek i halogenów

Dyrektywa unijna
W grudniu 2008 na posiedzeniu Komitetu 

Regulacyjnego ds. eko-projektów, eksperci 

państw członkowskich UE zatwierdzili wniosek 

dotyczący rozporządzenia Komisji Europejskiej 

w sprawie stopniowego wycofywania z rynku 

lamp żarowych, począwszy od 01.09.2009 

do końca 2012 roku. Do 2016 roku 

energochłonne żarówki mają całkowicie 

zniknąć z rynku. Rozporządzenie dotyczy 

źródeł światła stosowanych w dużej mierze  

w gospodarstwach domowych takich jak: 

• lampy żarowe, 

• lampy halogenowe, 

•  świetlówki kompaktowe o niższej niż „A” 

klasie energetycznej

Cel – oszczędność energii
UE może w ten sposób zaoszczędzić rocznie nawet do 40 TWh energii. Odpowiada to produkcji energii elektrycznej 

przez 35 elektrowni o średniej wielkości lub całorocznemu zużyciu energii elektrycznej przez 11 milionów europejskich 

gospodarstw domowych. Żarówka energooszczędna oznaczona klasą energetyczną A konsumuje sześć razy mniej 

energii niż żarówka tradycyjna. Pojedyncze gospodarstwo domowe może rocznie zaoszczędzić od 25 do 50 euro.

Redukcja CO2

Planuje się, że dzięki operacji wycofania tradycyjnych żarówek w krajach Unii Europejskiej doprowadzi się do rocznego 

ograniczenia emisji dwutlenku węgla CO
2
 do atmosfery o 25 mln ton. Równocześnie uda się zaoszczędzić rocznie  

10 mld euro na kosztach energii elektrycznej.

Wady tradycyjnej żarówki
Tradycyjna żarówka jest w istocie grzejnikiem, który około 95% energii elektrycznej przetwarza w ciepło,  

a jedynie 5% w promieniowanie widzialne, czyli światło użyteczne dla człowieka. Ten grzejnik przez ponad 100 lat  

swego istnienia był używany do oświetlania i mimo swojej energochłonności był ciągle powszechnie stosowany.  

Głównym powodem takiego stanu była wyjątkowa funkcjonalność, szczególnie w zakresie oświetlenia domowego.

Do niedawna, mimo swych wad energetycznych, żarówka królowała w sposób prawie absolutny. 

W krajach Unii Europejskiej sprzedawano jej rocznie 2 miliardy sztuk. Z tej liczby większość była zużywana 

do oświetlania 2/3 europejskich gospodarstw domowych, a 550 mln. sztuk pochłaniał rynek oświetlenia 

profesjonalnego, w tym 184 mln. sztuk w obiektach biurowych, 168 mln. sztuk w hotelach i restauracjach  

i 66 mln. sztuk w oświetleniu zewnętrznym.
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Tabela wycofywanych Halogenów

Rok wycofania 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Halogeny

Przeźroczyste 12V 
G4, GY6.35

5W 5W 5W 5W 5W 5W 5W 5W

10W 10W 10W 10W 10W 10W 10W 10W

20W 20W 20W 20W 20W 20W 20W 20W

35W 35W 35W 35W 35W 35W 35W 35W

50W 50W 50W 50W 50W 50W 50W 50W

75W 75W 75W 75W 75W 75W 75W 75W

100W 100W 100W 100W 100W 100W 100W 100W

Przeźroczyste 230V
G9, R7S

25W 25W 25W 25W 25W 25W 25W 25W

40W 40W 40W 40W 40W 40W 40W 40W

60W 60W 60W 60W 60W 60W 60W 60W

75W 75W 75W 75W 75W 75W 75W 75W

100W 100W 100W 100W 100W 100W 100W 100W

150W 150W 150W 150W 150W 150W 150W 150W

200W 200W 200W 200W 200W 200W 200W 200W

300W 300W 300W 300W 300W 300W 300W 300W

500W 500W 500W 500W 500W 500W 500W 500W

>750W >750W >750W >750W >750W >750W >750W >750W

Matowane Matowe halogeny do wycofania

kolor zielony: dozwolone; kolor szary: zabronione

Tabela wycofywanych żarówek (GLS)

Rok wycofania 09/2009 09/2010 09/2011 09/2012 09/2013 09/2014 09/2015 09/2016

Żarówki 
(GLS)

Przeźroczyste 

15W 15W 15W 15W 15W

Wycofanie wszystkich 
przeźroczystych GLSów

25W 25W 25W 25W 25W

40W 40W 40W 40W 40W

60W 60W 60W 60W 60W

75W 75W 75W 75W 75W

100W 100W 100W 100W 100W

Matowe i kolorowe Matowe i kolorowe GLSy do wycofania

Świetlówki kompaktowe
Obecny poziom techniczny świetlówek kompaktowych w pełni upoważnia już do stwierdzenia, że mogą one w pełni 

zastąpić tradycyjne żarówki we wszystkich popularnych zastosowaniach domowych, jako ich znacznie energooszczędniejsza 

alternatywa. W obecnych czasach permanentnego kryzysu energetycznego i wysokiej świadomości ekologicznej,  

ich najważniejszą cechą jest właśnie niskie zużycie energii elektrycznej. W ofercie większości producentów i dostawców są 

dziś liczne modele świetlówek kompaktowych w szerokim zakresie mocy, o kształcie i wielkości analogicznej do tradycyjnych 

żarówek. Ich strumień świetlny i barwa promieniowania w pełni pozwalają na stosowanie w oświetleniu wnętrz prywatnych 

i publicznych, a wysoka skuteczność świetlna pozwala na oszczędzanie energii elektrycznej.

LEDy
Wielkie nadzieje w zakresie energooszczędnego oświetlenia wnętrz pokładane są w źródłach światła opartych 

o półprzewodnikowe diody świecące LED. Z chwilą wejścia do użytku tzw. diod mocy LED o świetle białym, pojawiły się 

już pierwsze ledowe źródła światła pozwalające na zastąpienie żarówek halogenowych, zwłaszcza niższych mocy. 

Świetlówki liniowe
Na mocy dyrektywy unijnej od 13 kwietnia br nie można wprowadzać na rynek standardowych świetlówek liniowych. 

W katalogu prezentowane są również nowe typy świetlówek oferowane obecnie na rynku, które nie tylko pozwalają 

na kilkudziesięcioprocentową oszczędność energii ale również charakteryzują się lepszymi parametrami świetlnymi. 
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Model Dioda* Strumień 
świetlny** Moc Trzonek Kolor 

obudowy
Kąt 

rozsyłu Soczewka Trwałość Temperatura 
barwowa

ACRICHE GU10

ACRICHE GU10 w.1

1 x 
Acriche

230 lm

4,5W GU10

biały

45°

gładka

35 000 
godzin

6300K

ACRICHE GU10 w.2 230 lm szary 6300K

ACRICHE GU10 w.1 150 lm biały 3000K

ACRICHE GU10 w.2 150 lm szary 3000K

ACRICHE GU10 w.1C 230 lm biały

ryfl owana

6300K

ACRICHE GU10 w.2C 230 lm szary 6300K

ACRICHE GU10 w.1C 150 lm biały 3000K

ACRICHE GU10 w.2C 150 lm szary 3000K

Model Dioda* Strumień 
świetlny** Moc Trzonek Kolor 

obudowy
Kąt 

rozsyłu Soczewka Trwałość Temperatura 
barwowa

ALCRE GU10

ALCRE GU10 w.2

1 x 
XR-E

107 lm 2W

GU10

koszyczek:
anoda 
Alesta 

(srebrno-
szary)

trzonek: 
biały

20° ryfl owana
50 000 
godzin

5000-10000K

ALCRE GU10 w.2 182 lm 3,5W 5000-10000K

ALCRE GU10 w.2   94 lm 2W 3700-5000K

ALCRE GU10 w.2 160 lm 3,5W 3700-5000K

ALCRE GU10 w.2   74 lm 2W 2600-3700K

ALCRE GU10 w.2 126 lm 3,5W 2600-3700K

ALCRE GU10 w.2 1 x 
XP-G

139 lm 2W 5000-8300K

ALCRE GU10 w.2 257 lm 3,5W 5000-8300K

Model Dioda* Strumień 
świetlny** Moc Trzonek Kolor 

obudowy
Kąt 

rozsyłu Klosz Trwałość Temperatura 
barwowa

AR111-G53

AR111-G53 w.1

144 x 
LCW 

100Z1

  951 lm

11W G53

biały

110° mleczny
55 000 
godzin

5500-7000K

AR111-G53 w.2   951 lm szary 5500-7000K

AR111-G53 w.1   677 lm biały 2800-3500K

AR111-G53 w.2   677 lm szary 2800-3500K

AR111-G53 w.1
9 x XP-G

1251 lm biały
24° przezroczysty

50 000 
godzin

5000-8300K

AR111-G53 w.2 1251 lm szary 5000-8300K

Model Dioda* Strumień 
świetlny** Moc Trzonek Kolor 

obudowy
Kąt 

rozsyłu Klosz Trwałość Temperatura 
barwowa

AR111-GU10

AR111-GU10 w.1

144 x 
LCW 

100Z1

  951 lm

12W GU10

biały

110° mleczny
55 000 
godzin

5500-7000K

AR111-GU10 w.2   951 lm szary 5500-7000K

AR111-GU10 w.1   677 lm biały 2800-3500K

AR111-GU10 w.2   677 lm szary 2800-3500K

AR111-GU10 w.1
9 x XP-G

1251 lm biały
24° przezroczysty

50 000 
godzin

5000-8300K

AR111-GU10 w.2 1251 lm szary 5000-8300K
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Model Dioda* Strumień 
świetlny** Moc Trzonek Kolor 

obudowy
Kąt 

rozsyłu Klosz Trwałość Temperatura 
barwowa

R50-LCW

R50-LCW w.1

36 x 
LCW 

100Z1

240 lm

3W E14

biały

110°
mleczny 

PC
55 000 
godzin

5500-7000K

R50-LCW w.2 240 lm szary 5500-7000K

R50-LCW w.1 190 lm biały 2800-3500K

R50-LCW w.2 190 lm szary 2800-3500K

Model Dioda* Strumień 
świetlny** Moc Trzonek Kolor 

obudowy
Kąt 

rozsyłu Soczewka Trwałość Temperatura 
barwowa

ACRICHE R50

ACRICHE R50 w.1

1 x 
Acriche

230 lm

4,5W E14

biały

45°

gładka

35 000 
godzin

6300K

ACRICHE R50 w.2 230 lm szary 6300K

ACRICHE R50 w.1 150 lm biały 3000K

ACRICHE R50 w.2 150 lm szary 3000K

ACRICHE R50 w.1C 230 lm biały

ryfl owana

6300K

ACRICHE R50 w.2C 230 lm szary 6300K

ACRICHE R50 w.1C 150 lm biały 3000K

ACRICHE R50 w.2C 150 lm szary 3000K

Model Dioda* Strumień 
świetlny** Moc Trzonek Kolor 

obudowy
Kąt 

rozsyłu Klosz Trwałość Temperatura 
barwowa

ACRICHE S4

ACRICHE S4 w.1

1 x 
Acriche

230 lm

3,5W E14

biały

- mleczny 
PC

35 000 
godzin

6300K

ACRICHE S4 w.2 230 lm szary 6300K

ACRICHE S4 w.1 150 lm biały 3000K

ACRICHE S4 w.2 150 lm szary 3000K

Model Dioda* Strumień 
świetlny** Moc Trzonek Kolor 

obudowy
Kąt 

rozsyłu Soczewka Trwałość Temperatura 
barwowa

ALCRE MR16

ALCRE MR16 w.2

1 x XR-E

107 lm 2W

GU5.3

koszyczek:
anoda 
Alesta 

(srebrno-
szary)

trzonek: 
biały

20° ryfl owana
50 000 
godzin

5000-10000K

ALCRE MR16 w.2 182 lm 3,5W 5000-10000K

ALCRE MR16 w.2   94 lm 2W 3700-5000K

ALCRE MR16 w.2 160 lm 3,5W 3700-5000K

ALCRE MR16 w.2   74 lm 2W 2600-3700K

ALCRE MR16 w.2 126 lm 3,5W 2600-3700K

ALCRE MR16 w.2
1 x XP-G

139 lm 2W 5000-8300K

ALCRE MR16 w.2 257 lm 3,5W 5000-8300K
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Vio – biała dioda LED o wysokiej mocy 
Wygląd na lata™

Historia Vio LED
Połączenie wysoko wydajnych chipów fioletowych 405 nm 
z zastrzeżonymi luminoforami umożliwiło uzyskanie wyjątkowej 
lastyczności w zakresie temperatury barw i współczynnika CRI.  
W efekcie uzyskano bardzo stabilny, ciepły odcień bieli 
z minimalnymi odchyleniami kolorów. Ponadto barwa jest 
rozproszona, dając przyjemne, bardziej jednolite światło, 
porównywalne do światła białej lampy żarowej.  
Źródła światła Vio LED emitują białe światło spełniające 
wysokie wymagania projektantów oświetlenia.

Stabilność barw
Z uwagi na fakt, iż zmienność barw występuje w zakresie  
niższym niż 75 K w ciągu 50 000 godzin, źródła światła  
Źródła światła Vio LED nie tylko tworzą nastrój poszukiwany 
przez projektantów oświetlenia, ale także zachowują go 
przez cały okres użytkowania.

Pakiet wysokostrumieniowy w ciepłych odcieniach bieli
Nasza technologia zintegrowanych chipów zapewnia wysoką 
moc w jednej obudowie. To z kolei ułatwia pracę producentom 
oświetlenia i stanowi rozwiązanie wysokiej jakości.

„�Duży�krok�naprzód�w�dziedzinie�
stabilności�koloru”�–�panel�sędziowski�
konkursu�produktów�oświetleniowych

Zastosowanie

• Ogólne: lampy wiszące, kinkiety

•  Komercyjne: zadaniowe, wystawowe

•  Zewnętrzne: oświetlenie ścieżek, oświetlenie 
wbudowane w podłoże

•  Architektoniczne: podświetlanie ścian, marker

Rozwiązania z zastosowaniem technologii LED
GE Lighting
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 ŹRódŁA ŚWIATŁA – LEd

Instalacja LED GE do celów 
wystawienniczych
Lepsze oświetlenie  
Większe możliwości
Najwyższej jakości rozwiązanie do zastosowania 
w gablotach wystawowych

Diodowa instalacja oświetleniowa GE do celów 
wystawienniczych emituje każdą wiązkę światła w zakresie 90° 
w celu zapewnienia pełnego wykorzystania światła 
i zamknięcia go wewnątrz gabloty.

W jaki sposób można zaoszczędzić, stosując oświetlenie 
diodowe, chroniąc przy tym środowisko?

W tej gablocie na biżuterię zastosowano pojedyncze diodowe 
urządzenie oświetleniowe 25,9 W zamiast 6 żarówek 
halogenowych 20 W MR11. Korzyści widać gołym okiem:
•  oszczędność energii elektrycznej na poziomie 81%,  

niższy poziom emisji CO2

•  12-letnia trwałość instalacji diodowej eliminuje koszty 
wymiany lamp

• zmniejszenie całkowitych kosztów eksploatacji o 64%
• zwrot kosztów w ciągu 2,4 roku

Rozwiązania z zastosowaniem technologii LED
GE Lighting
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 ŹRódŁA ŚWIATŁA – LEd

GE LED Cove 3000K

Zimna Katoda

LED Cove - Konkurent nr 1

LED Cove - Konkurent nr 2

Neon

Halogen

Ksenon

Porównanie wydajności (ciepła biel)

Wydajność instalacji (liczba lumenów na Wat)
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Fluorescent

GE LED Cove

Specjalna stylistyka 
zapewniająca 
odpowiednią 
dystrybucję ciepła 
optymalizuje 
wydajność, parametry 
pracy i trwałość

Instalacja została 
zaprojektowana 
tak, aby dostarczać 
jednolite światło 
i eliminować cienie

Zintegrowana 
technologia eliminuje 
konieczność mocowania 
zdalnych elementów 
zasilania

Przycinane szyny do 
mocowania dostępne 
w kształcie pod kątem 0°, 
15° lub 30° bezpiecznie 
trzymają osprzęt w miejscu 
tak, aby dostarczać prosty 
i precyzyjny strumień 
światła we wnęce

Wytrzymały 
kabel 16-żyłowy 
z wtyczkami do 
szybkiego podłączania 
eliminuje konieczność 
zastosowania 
skomplikowanego 
okablowania i umożliwia 
budowanie długich 
ciągów

GE LED Cove (50,000 h)

Świetlówka liniowa (20-40,000 h)

Neon & Zimna Katoda (20-25,000 h)

Ksenon (10-12,000 h)

Halogen (2-6,000 h)

Porównanie trwałości

w tysiącach godzin
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

W GE jesteśmy przekonani, że odpowiedzialne podejście do 
kwestii ochrony środowiska i piękny wystrój wnętrz mogą 
iść w parze. Właśnie, dlatego stworzyliśmy nową, najlepszą 
w swojej klasie diodową instalację oświetlenia wnękowego.

Diodowe oświetlenie wnękowe zapewnia wysokiej jakości 
białe światło przy wyjątkowej wydajności – do 49 lumenów 
na Wat, czyli do 50% więcej niż w przypadku 
konkurencyjnych instalacji diodowych w podobnych 
temperaturach barwowych. Zintegrowana elektronika 
umożliwia zasilanie instalacji bezpośrednio napięciem 
sieciowym, co oznacza, że parametry wydajności instalacji 
spełniają wymagające normy przepisów budowlanych.

Diodowa instalacja 
oświetlenia  
wnękowego
Energooszczędne  
źródło światła na lata

Rozwiązania z zastosowaniem technologii LED
GE Lighting
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 ŹRódŁA ŚWIATŁA – LEd

GE LED 7W R63 WFL 

•  Światlość podobna do lamp 
żarowych 60 W R63 (wersja 36°)

•  Kąt światła zbliżony do lamp 
żarowych R63 (wersja 36°)

•  Zużycie o 90% mniej energii 
niż 60 W lampa żarowa R63

•  Długa trwałość – 20 000 godzin, 
przy utrzymaniu 70% nominalnej 
światłości

•  Rozmiar taki sam jak w przypadku 
lamp żarowych R63

•  Standardowy trzonek E27

•  Barwa światła 2700 K i 3000 K
ciepło biała

•  Doskonałe oddawanie kolorów, 
CRI 80+

Lampa żarowa R63 GE LED 7W R63 WFL 

Oszczędność energii

zmiana
na

GE LED 4W R50
•  Taka sama swiatłość i kąt padania wiązki jak w przypadku 40 W żarówki – 

oszczędność energii na poziomie 90%

•  Taki sam rozmiar jak w przypadku lamp żarowych R50

•  15-krotnie dłuższa trwałość, przy utrzymaniu 70% nominalnej światłości

•  Barwa światła 3100 K ciepło biała

•  Doskonałe oddawanie kolorow,CRI  80+

Lampa żarowa R50 GE LED 4W R50

Oszczędność energii

zmiana
na

GE LED 7W R63 FL 

•  Światłość o 20% większa niż w przypadku żarówki halogenowej 50 W 
– oszczędność energii 87%

•  Podobna moc do żarówki halogenowej 20 W PAR20 – oszczędność 
energii na poziomie 67%

•  10-krotnie dłuższa trwałość niż w przypadku standardowej żarówki 
halogenowej i 4-krotnie dłuższa trwałość niż w przypadku żarówki 
halogenowej, do 70% utrzymania strumienia świetlnego

•  Barwa światła 3100 K ciepło biała

•  Doskonałe oddawanie kolorów, CRI  80+

Lampa halogenowa PAR20 GE LED 7W R63 FL 

Oszczędność energii

zmiana
na

GE LED 4W GU10 

•  Taka sama światłość i kąt padania wiązki jak w przypadku 20 W 
żarówki halogenowej – oszczędność energii na poziomie 80%

• Taki sam rozmiar jak w przypadku lamp halogenowych GU10

• 7,5-krotnie dłuższa trwałość, przy utrzymaniu 70% nominalnej światłości

• Barwa światła 3100 K, ciepło biała

• Doskonałe oddawanie kolorów, CRI  80+

Lampa halogenowa GU10 GE LED 4W GU10 

Oszczędność energii

zmiana
na

Rozwiązania z zastosowaniem technologii LED
GE Lighting

Zaawansowane technologie oświetleniowe 
– zmiany modernizacyjne
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MASTER LEDlamps
Oszczędność ze stylem
Technologia LED firmy Philips jest bardzo efektywna i zapewnia wysoką jakość oraz 
utrzymanie strumienia świetlnego przez cały cykl trwałości.  To niezawodny i łatwy sposób 
oświetlenia hoteli, restauracji, domów mody, sklepów jubilerskich i wielu innych obiektów. 
MASTER LEDlamps to wizytówka energooszczędności firmy.

Oszczędność energii 
Aż do 85% oszczędności kosztów za energię 
elektryczną

Niskie koszty utrzymania 
Niższe koszty wymiany dzięki wysokiej 
trwałości produktu, aż do 45 000 godzin

Gwarancja na 3 lata 
Obejmuje wszystkie produkty o trwałości 
25 000 godzin i wyższej, znajdujące się 
w ofercie od 1 marca 2010 roku

Krótki czas zwrotu inwestycji 
Zależnie od rodzaju aplikacji, MASTER 
LEDlamps zwracają się już nawet po roku

Łatwość instalacji  
Bezpośredni zamiennik źródeł światła 
w aktualnie użytkowanych oprawach 
oświetleniowych

Rozwiązanie przyjazne środowisku 
Nie emitują ciepła, promieniowania ultra-
 oletowego (UV) ani podczerwonego (IR), 
nie zawierają r tęci oraz innych szkodliwych 
substancji

karty.indd   1 24-08-10   16:45:31
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 ŹRódŁA ŚWIATŁA – LEd

Produkt Moc [W]
Temperatura 

[K]

Regulacja 
strumienia 
świetlnego

Wskaźnik 
oddawania 
barw (Ra)

Strumień 
świetlny 

[lm]

Światłość 
[cd]

Kąt rozsyłu 
[°]

Wymiary [mm] Porównywalne do 
lamy żarowej/ halo-

genowej o mocy
Trwałość [h]

Wys. Szer.

MASTER LEDspot GU10

MASTER LEDspot GU10 7-50W 230-240V 7 2700 tak 80 - 1000 25 80.5 50.2 50W 40 000

MASTER LEDspot GU10 7-50W 230-240V 7 2700 tak 80 - 400 40 80.5 50.2 50W 40 000

MASTER LEDspot GU10 7-50W 230-240V 7 4200 tak 80 - 1000 25 80.5 50.2 50W 40 000

MASTER LEDspot GU10 7-50W 230-240V 7 4200 tak 80 - 540 40 80.5 50.2 50W 40 000

MASTER LEDspot GU10 7-50W 230-240V 7 3000 tak 80 - 1000 25 80.5 50.2 50W 40 000

MASTER LEDspot GU10 7-50W 230-240V 7 3000 tak 80 - 540 40 80.5 50.2 50W 40 000

MASTER LEDspot PERFECT FIT GU10 230-240V 3 2700 nie 80 - 850 25 52.5 50.0 35W 35 000

MASTER LEDspot PERFECT FIT GU10 230-240V 3 3000 nie 80 550 25 52.5 50.0 35W 22 000

MASTER LEDspot MR16

MASTER LEDspot GU5.3 MR16 4-20W 12V 4 3000 nie 80 - 720 24 46.1 50.1 20W 45 000

MASTER LEDspot GU5.3 MR16 4-20W 12V 4 2700 nie 80 - 700 24 46.1 50.1 20W 45 000

MASTER LEDspot GU5.3 MR16 7-35W 12V 7 3000 nie 80 - 1270 24 54.2 50.5 35W 25 000

MASTER LEDspot GU5.3 MR16 7-35W 12V 7 2700 nie 80 - 1200 24 54.2 50.5 35W 25 000

MASTER LEDbulb

MASTER LEDbulb GLOW A60/E27 230-240V 8 2700 tak 80 470 108.9 60.0 40W 25 000

MASTER LEDbulb A55/E27 230-240V 6 2700 tak 80 240 106.5 55.5 25W 45 000

MASTER LEDspot PAR

MASTER LEDspot 30S/E27 230-240V 11 2700 nie 80 1880 25 90.0 92.1 75W 45 000

MASTER LEDspot PAR 38/E27 INDOOR 230-240V 16 2700 nie 80 2800 25 131.0 121.5 75W 45 000

MASTER LEDspot PAR 38/E27 OUTDOOR 230-240V 16 2700 nie 80 2800 25 131.0 121.5 75W 20 000

MASTER LEDspot MR11

MASTER LEDspot GU4.0 MR11 3W 12V 3 4200 nie 80 450 24 40.0 34.5 - 30 000

MASTER LEDspot GU4.0 MR11 3W 12V 3 2700 nie 80 410 24 40.0 34.5 - 30 000

Wysoka trwałość
źródeł światła

1x
LED Świetlówka 

kompaktowa
Lampa 
halogenowa

Lampa 
żarowa

= 5½ x = 15 x = 45 x

O
sz

cz
ęd

noś
ć energii do

85%
35W (HALOGEN)

3W (LED)

x zł 0,50 kWh godz.

x zł 0,50 kWh godz.

(24 x 365) x 35W Roczne koszty
za energię =    ok. 154 zł

(24 x 365) x 35W

1000

1000
Roczne koszty
za energię

Roczne
oszczędności

=    ok.     4 zł

=    ok. 150 zł
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 ŹRódŁA ŚWIATŁA – HALOGENY
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ConstantColor™ CMH Ultra 
Nowa generacja ceramicznych 
lamp metalohalogenkowych

Lampy CMH nowej generacji to doskonałe źródło światła do 
stosowania w lokalach handlowych, gdzie ważną rolę odgrywa  
jakość światła, jego barwa oraz wydajność instalacji oświetleniowej. 
Obecnie każdy klient o wysublimowanych potrzebach 
kolorystycznych doceni wyjątkową wydajność energetyczną 
i oszczędności, jakie zapewniają lampy CMH.

Wysokoprężne lampy wyładowcze
GE Lighting

Najważniejsze cechy

•  Firma GE opracowała lampy
CMH 70 W 3000 K zarówno 
w formacie G12, jak i G8,5. 

•  Ulepszono poziom zachowania 
intensywności światła 
i oddawania barw w porównaniu 
do standardowych lamp CMH, 
zachowując jednocześnie 
wiodącą w branży trwałość 
wynoszącą 15 000 godzin.

•  Kolor 930 zapewnia rzeczywiste 
oddanie barw w całej gamie.

•  Żarówki te mogą 
pracować w dowolnych 
istniejących instalacjach 
CMH70 G12 lub G8,5.   
Ponadto są one kompatybilne 
zarówno ze statecznikami 
elektronicznymi, jak 
i magnetycznymi.

Zastosowania

•  Oświetlenie sklepów, oświetlenie 
akcentowe

•  Oświetlenie ogólne lokali 
handlowych

•  Do stosowania wszędzie 
tam, gdzie wykorzystywane jest 
oświetlenie metalohalogenkowe 
CMH 70 W G12 lub CMH 70 W G8,5

Korzyści

•  Przedłużona trwałość 
użytkowa i cykle wymiany lamp

•  Lepsza prezentacja produktów 
poprzez zwiększony poziom 
intensywności światła  
i lepsze oddawanie barw

•  Lepsze parametry intensywności 
światła sprawiają, że 
powierzchnie handlowe 
pozostają jaśniejsze na dłużej

ŹRódŁA ŚWIATŁA – LAMPY WYŁAdOWCZE
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Wysokoprężne lampy wyładowcze – oświetlenie wnętrzowe
GE Lighting

Jakość światła Energooszczędność

ConstantColor™ CMH  – jedno- i dwustronnie 
trzonkowane oraz reflektory
Oświetlenie metalohalogenkowymi lampami ceramicznymi 
(CMH) z serii ConstantColor™ to wysokiej jakości światło 
znajdujące szerokie zastosowanie. 

•  Doskonałe oddawanie barw: umożliwia eksponowanie 
towarów w najlepszych warunkach oświetleniowych, 
ukazując ich cechy, detale, barwy i teksturę

•  Stabilność barw: towary wyglądają bardziej atrakcyjnie 
przez dłuższy czas; potęguje wrażenie modnego wystroju 
wnętrza i wysokiej jakości

•  Wysokie natężenie światła: duża intensywność oświetlenia 
przyciąga klientów i ożywia otoczenie

•  Długa trwałość – niższe koszty

ConstantColor™ CMH Miniature – Supermini 
& MR16 
Dzięki technologii GE zawsze stanowiło czołówkę w dziedzinie 
oświetlenia CMH, dzięki produktom zapewniającym 
najwyższą wydajność i doskonałe parametry pracy:
•  Wyjątkowa wydajność: >80 lm/W przy 3000 K
•  20 W dostępne w 830, 35 W dostępne w 930 i 942
•  Solidna konstrukcja zapewnia niezawodność
•  Kompaktowe rozmiary zapewniają elastyczność 

mocowania i wyższą 
wydajność optyczną

•  Stabilność barw
•  Lepsze parametry 

pracy w całym 
okresie użytkowania

•  Łatwość montażu
•  Kilka opcji rozbicia 

wiązki dla MR16:  
12°, 25°, 40°

Te
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Trwałość 100%

Kwarcowe lampy 
metalohalogenkowe

ConstantColor™ CMH

Kwarcowe lampy 
metalohalogenkowe

•  20% emisja ciepła z wiązki

•  Trzykrotnie dłuższa 
trwałość

•  80% więcej światła

•  4,5-krotnie większa 
wydajność

•  Niższe koszty 
klimatyzacji

• Niższe koszty wymiany

•  Większy potencjał 
projektowy

• Niższe koszty energii

Wydajność energetyczna
Przy porównaniu 20 W lampy CMH z 50 W lampą halogenową  
należy wziąć pod uwagę cztery najważniejsze parametry. 
Są to: trwałość - trwałość, strumien świetlny, skuteczność świetlna  
oraz emisja ciepła.  
Lampa 20 W CMH wygrywa na każdym polu!

20 W CMH a 50 W halogen

Korzyści dla 
użytkownika 
końcowego

Trwałość  
[h]

Strumień 
świetlny 

[lm]

Skuteczność 
świetlna 
[lm/w]

Emisja 
ciepła  

[W]

50W lampa halogenowa 4,000 900 18 33W

CMH 20W Supermini 12,000 1615 80.8 7W

x3 x1.8 x4.6 20%

ŹRódŁA ŚWIATŁA – LAMPY WYŁAdOWCZE
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ŹRódŁA ŚWIATŁA – ŚWIETLóWKI LINIOWE
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ŹRódŁA ŚWIATŁA – ŚWIETLóWKI LINIOWE

MASTER TL-D
Power Saver Set
Na mocy dyrektywy unijnej od 13.04.2010 standardowe świetlówki liniowe nie mogą być 
już wprowadzane do obrotu na terytorium UE. Dlatego konieczny jest wybór nowego 
typu świetlówki, która może być stosowana w obecnie użytkowanych oprawach 
oświetleniowych.

Nowy zestaw MASTER TL-D Power Saver Set: świetlówka + zapłonnik - to rozwiązanie, 
które pozwoli zaoszczędzić pieniądze.

Oszczędność energii 
Aż do 30% oszczędności  w  zużyciu energii, 
dzięki specjalnemu zapłonnikowi

Wiele obszarów zastosowań 
Budynki użyteczności publicznej, pomieszcze-
nia biurowe, szkoły, szpitale oraz budynki 
i przestrzenie przemysłowe

Dostępność produktów:
3 wersje mocy (12W, 23W, 37W)
3 barwy światła (830, 840, 865)
2 rodzaje pakowania zestawów: po 1 lub 25szt 

Lepsza jakość światła 
Taki sam poziom oświetlenia jak przy stoso-
waniu świetlówek TL-D Standard, lecz z le-
pszym wskaźnikiem oddawania barw (Ra)

Krótki czas zwrotu inwestycji 
Już w ciągu około 1 roku

Łatwość instalacji 
Prosta wymiana świetlówki i zapłonnika

O
sz

cz
ęd

noś
ć energii do

30%
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OPRAWY OŚWIETLENIOWE – dOWNLIGHT

www.agalight.pl
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OPRAWY OŚWIETLENIOWE – LEd
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OPRAWY OŚWIETLENIOWE – LEd
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OPRAWY OŚWIETLENIOWE – LEd
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OPRAWY OŚWIETLENIOWE – LEd

BBG390

TurnRound
Oświetlenie akcentujące LED

Oszczędność energii 
Aż do 65% oszczędności kosztów za energię 
elektryczną w stosunku do halogenów nisko-
napięciowych

Zamiennik halogenów 50W 
Dokładny zamiennik, bardziej energooszczę-
dny, przy zachowaniu takiego samego stru-
mienia świetlnego

Krótki czas zwrotu inwestycji 
Około 2-3 lat

2 wersje 
Stała i uchylna

Stała Uchylna

Typ BBG390 BBG391

Strumień świetlny
600 lm (3000K , 25D)
700 lm (4000K , 25D)

Światłość
3782cd (3000K, 25D)
4058cd (4000K, 25D)

Moc 
(z osprzętem)

18.1W

Skuteczność 
świetlna (4000K)

39lm/W

Temperatura 
barwowa

3000K, 4000K

Wskaźnik 
oddania barw Ra

>80

Kąt rozsyłu 25°, 40°

Trwałość 
użyteczna

30 000 godzin (L70 @25° C)

Osprzęt 
(dostarczony 
z oprawą)

100-240V (~50-60Hz)
Złączka: Push-in

Regulacja brak
21° we wszystkie 

strony

Średnica otworu 
montażowego

Ø72mm Ø91mm

O
sz

cz
ęd

noś
ć energii do

65%
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OPRAWY OŚWIETLENIOWE – LEd

Oszczędność energii 
Niski pobór mocy (19W) poz-
wala uzyskiwać oszczędności 
do 50% w porównaniu z tra-
dycyjnymi kompaktowymi 
lampami fluorescencyjnymi 
lub halogenowymi, bez obni-
żania jakości światła

Technologia LED 
Zapewnia światło doskonałej 
jakości oraz utrzymanie stałej 
temperatury barwowej w czasie 
i bardzo dobre oddawanie ko-
lorów

Łatwość instalacji 
W połączeniu z długim okre-
sem eksploatacji oznacza 
znaczne zmniejszenie kosztów 
utrzymania

Oprawa typu LuxSpace Mini jest dostępna 
także w wersji kwadratowej.

BBS482 (mini square)

LuxSpace micro

Typ
BBS470 (micro) 
BBS482 (mini square)

Źródło światła DLED micro

Barwa światła
Ciepłobiała, 3000K 
Chłodnobiała, 4000K

Zużycie energii
BBS470: 11W
BBS482: 19W

Zasilacz Zintegrowany w oddzielnej puszce

Optyka
Odbłyśnik wysokopolerowany 
Odbłyśnik matowy

Materiał
Radiator, zaczep, odbłyśnik i pierścień przedni: aluminium
Mocowanie: stal i poliwęglan
Puszka zasilacza: tworzywo sztuczne

Kolor oprawy Biały (WH) lub szary (GR)

Trwałość 50 000 godzin (utrzymanie 70% strumienia świetlnego przy ta=25)

Oprawy LuxSpace
Skuteczne i przyjazne dla środowiska

O
sz

cz
ęd

noś
ć energii do

50%
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OPRAWY OŚWIETLENIOWE – LEd

Moc 0,6 – 1 W*
Zasilanie 10 V DC

IP 20

Rodzaj powierzchni Stal szlachetna, Aluminium

Kolor emisji światła Biały, ciepły biały, czerwony, zielony, niebieski

Sposób montażu Otwór Ø 60 lub puszka elektro-instalacyjna Ø 60

Moc 0,6 – 1W*
Zasilanie 10 V DC

IP 20

Rodzaj powierzchni Stal szlachetna, Aluminium

Kolor emisji światła Biały, ciepły biały, czerwony, zielony, niebieski

Sposób montażu Otwór Ø 60 lub puszka elektro-instalacyjna Ø 60
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OPRAWY OŚWIETLENIOWE – LEd

Moc 0,8 W
Zasilanie 10 V DC

IP 20

Rodzaj powierzchni Mosiądz mat

Kolor emisji światła Ciepły biały

Sposób montażu Otwór Ø 60 lub puszka elektro-instalacyjna Ø 60

Moc 1,6 W
Zasilanie 10 V DC

IP 20

Rodzaj powierzchni Mosiądz Mat

Kolor emisji światła Ciepły biały

Sposób montażu
Za pomocą wkrętów bezpośrednio  
do powierzchni lub poprzez puszki  
elektro-instalacyjne 2 × Ø 60
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OPRAWY OŚWIETLENIOWE – LEd

Moc 1,2 – 2* W
Zasilanie 10 V DC

IP 20

Rodzaj powierzchni Aluminium

Kolor emisji światła Biały, ciepły biały, czerwony, zielony, niebieski

Sposób montażu
Za pomocą wkrętów bezpośrednio  
do powierzchni lub poprzez puszki  
elektro-instalacyjne 2 × Ø 60

Moc 0,6 – 1 W*
Zasilanie 10 V DC

IP 20

Rodzaj powierzchni Aluminium

Kolor emisji światła Biały, ciepły biały, czerwony, zielony, niebieski

Sposób montażu Za pomocą taśmy samoprzylepnej lub kleju
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ZASILACZE

Parametry techniczne ZOL 7 ZOL 15
Znamionowe napięcie zasilania 100-230 V AC
Częstotliwość zasilania 50-60 Hz
Moc znamionowa 7 W 15 W
Znamionowe napięcie wyjściowe 10 V
Znamionowy prąd wyjściowy 700 mA 1500 mA
Tolerancja znamionowego napięcia wyjściowego ± 5%
Klasa ochronności II
Stopień ochrony obudowy IP20
Waga [g] – –

Zgodność z normami bezpieczeństwa PN-EN 61558-1, PN-EN 61558-2-1,  
PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-13 

Zgodność z normami EMI (emisja) PN-EN 55015, +A1, +A2
Zgodność z normami EMI (odporność) PN-EN 61547
Zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciążeniowe

Sposób podłączenia opraw równolegle, zsumowana moc opraw  
nie może przekroczyć mocy zasilacza

Parametry techniczne ZOL 6 ZOL 16
Znamionowe napięcie zasilania 100-230 V AC
Częstotliwość zasilania 50-60 Hz
Moc znamionowa 6 W 16 W
Znamionowe napięcie wyjściowe 10 V
Znamionowy prąd wyjściowy 600 mA 1600 mA
Tolerancja znamionowego napięcia wyjściowego ± 5%
Klasa ochronności II
Stopień ochrony obudowy IP20
Waga [g] 168 105

Zgodność z normami bezpieczeństwa PN-EN 61558-1, PN-EN 61558-2-1,  
PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-13 

Zgodność z normami EMI (emisja) PN-EN 55015, +A1, +A2
Zgodność z normami EMI (odporność) PN-EN 61547
Zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciążeniowe

Sposób podłączenia opraw równolegle, zsumowana moc opraw  
nie może przekroczyć mocy zasilacza

Parametry techniczne EWD 300
Znamionowe napięcie zasilania 230 V AC
Tolerancja znamionowego napięcia zasilania –15 % do +10 %
Częstotliwość zasilania 50 Hz
Znamionowa moc obwodu wyjściowego 0–300 W
Klasa ochronności II
Stopień ochrony obudowy IP20
Waga [g] 135
Element wykonawczy obwodu wyjściowego Przekaźnik 10 A  / 250 V AC
Zgodność z normami bezpieczeństwa PN-EN 60598-1, PN-EN 60669-2-1
Zgodność z normami EMI (emisja) PN-EN 55015
Zgodność z normami EMI (odporność) PN-EN 61547

Z przeznaczeniem do załączania:
Oprawy oświetleniowej 230 V lub oprawy 

oświetleniowe niskonapięciowe  
+ odpowiedni zasilacz
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OSPRZęT ELEKTROINSTALACYjNY 

Osprzęt Legrand – energooszczędność w praktyce
Obecnie coraz większa liczba konsumentów deklaruje chęć podejmowania działań w kierunku ochrony środowi-
ska. Również firma LEGRAND, jako jeden z globalnych producentów urządzeń do rozdziału i zarządzania energią 
elektryczną, zwraca uwagę na ten fakt, stawiając oszczędne gospodarowanie energią na pierwszym miejscu.

Wyrazem tego są pojawiające się co-
raz to liczniej udoskonalenia w istnie-
jących produktach oraz wprowadza-
nie nowych, ktore swoim działaniem 
przyczyniają się do ekonomicznego 
gospodarowania energią. Zarządzanie 
energią może być realizowane poprzez 
proste funkcje, zapewniające częścio-
wą automatyzację, jak łączniki automa-
tyczne, ściemniacze, termostaty czy 
karty hotelowe lub też układy bardziej 
złożone, jak system automatyki domo-
wej. Przedmiotem  niniejszego artykułu 
będą funkcje zapewniające częściową 
automatyzację, mające istotny wpływ 
na rozsądne zarządzanie energią. 

Na uwagę zasługuje np. łącz-
nik automatyczny Valena o mocy 
1000 W (rys. 1). Produkt ten może dzia-
łać w trybie automatycznym, ale także 
można nim sterować ręcznie – poprzez  

odpowiedni wybór trybu pracy z pane-
lu łącznika. W wymienionym produkcie 
istnieje także możliwość nastawienia 
czasu, zasięgu działania oraz czułości 
detektora ruchu, tak by załączał oświet-
lenie np. tylko przy niskim poziomie  
nasłonecznia. 

Do najważniejszych zalet łączników 
automatycznych należy zaliczyć ich 
wpływ na oszczędność energii. Zgodnie 
z normą PN-EN 15193:2007 zastąpie-
nie zwykłych łączników łącznikami au-
tomatycznymi może prowadzić nawet 
do 30% oszczędności energii. Należy 
pamiętać, że podana wartość jest war-
tością maksymalną, w praktyce będzie 
się ona wahała od 10% do 30%. Warto-
ści te nie są bez znaczenia, gdy mamy 
do czynienia z budynkami użyteczno-
ści publicznej, komercyjnymi, ale rów-
nież w budownictwie mieszkaniowym.  

Do kategorii produktów, które wpływają 
na oszczędne gospodarowanie ener-
gią, należy zaliczyć również ściemnia-
cze (rys. 2). 

Ściemniacze przyciskowe z se-
rii Valena mają możliwość sterowania 
z kilku przycisków zainstalowanych 
w pomieszczeniu, co zwiększa komfort 
użytkownika, oferując mu możliwość 
wyboru punktu kontroli. 

W temacie sterowania oświetleniem 
należy również wymienić łącznik na 
kartę hotelową Valena (rys. 3). Jest to 
stosowane powszechnie rozwiązanie, 
które wymusza na gościach hotelowych 
wyłączenie zasilania za każdym razem, 
gdy opuszczają pokój wraz z kartą ho-
telową. W łączniku Valena, w celu ut-
rzymania odpowiedniego komfortu dla 
gości hotelowych, wyłączenie zasilania 
następuje dopiero 30 s po wyjęciu karty 
hotelowej. W aplikacjach prostych, nie 
wymagających centralnego zarządza-
nia, trudno sobie wyobrazić lepsze roz-
wiązanie. Produkty tego typu zaliczane 
są rownież do grupy urządzeń przyja-
znych środowisku. 

Rozsądne zarządzanie temperaturą 
umożliwia regulator temperatury Va-
lena typu komfort (rys. 4). Oferuje on 
możliwość zarządzania czasowego po-
przez dołączony programator czasowy. 
Programator ma za zadanie automa-
tyczne przestawienie termostatu z try-
bu dziennego na tryb nocny, co w prak-
tyce oznacza obniżenie nastawionej 
temperatury o 4°C. Jeżeli mamy nasta-
wioną temperaturę 21°C, to w nocy uzy-
skamy 17°C, co jest nie tylko zdrowsze 
dla organizmu, ale także może powo-
dować istotne oszczędności. Obniże-
nie temperatury nawet o 1°C powoduje 
oszczędności energii w granicach 6%.

Przedstawione produkty są wyrazem 
dbałości Legrand Polska o komfort ży-
cia użytkowników. Jednocześnie, ich 
zastosowanie pozwala chronić środowi-
sko poprzez oszczędne gospodarowa-
nie energią elektryczną. Na kolejnych 
stronach prezentujemy te produkty, do-
stępne w wybranych seriach osprzętu.

Tomasz Bożek 
Kierownik Produktu LEGRAND PolskaRys. 2. Ściemniacz przyciskowy 600 W Valena Rys. 4. Termostat Valena typu komfort

Rys. 1. Łącznik automatyczny z detektorem 
ruchu Valena

Rys. 3. Łącznik Valena z opóźnieniem 
czasowym na kartę hotelową
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Ściemniacze

Ściemniacz przyciskowy 
Sistena™ Life

Ściemniacz obrotowy 
Sistena™ Life

 Nr ref.  
  Âciemniacz obrotowy 40-400 W
 7756 54   Obcià˝enie: 400 W dla lamp ˝arowych 

i halogenowych 230 V
    400 VA dla halogenów niskonapi´ciowych 

(transformator ferromagnetyczny)

  Âciemniacz obrotowy 0-420 VA/W, 230 VA, 50 Hz
 7759 03   Regulacja fazowa. Do lamp ˝arowych, 

halogenowych 230 VA, halogenowych 
z transformatorem elektronicznym, Êwietlówek
z elektronicznym zap∏onnikiem (fazowym)

   Wyposa˝ony w zabezpieczenie elektroniczne 
(bez potrzeby stosowania bezpiecznika). Âciemniacz 
automatycznie wy∏àcza si´ przy zaniku napi´cia

  Âciemniacz obrotowy100-1000 VA/W, 230 VA, 50 Hz
 7759 10   Regulacja fazowa
    Do lamp ˝arowych i halogenowych 230 VA

lub halogenowych z transformatorem tradycyjnym 
(konieczny kompensator nr ref. 0401 39 – zamawiaç

  oddzielnie), lub Êwietlówek z elektronicznym zap∏onnikiem
   Zabezpieczenie: 5 A/250 V. Dostarczany z zainstalowanà 

wk∏adkà 5 x 20 mm i wk∏adkà rezerwowà. Wk∏adk´ mo˝na 
wymieniç bez wyciàgania mechanizmu z puszki. Instalacja 
w puszce z u˝yciem Êrub. Obudowa ze szcze-linami 
wentylacyjnymi. Minimalne obcià˝enie: 100 W/VA

  Potencjometr 1-10 V= z funkcjà ∏àcznika
 7759 01   Umo˝liwia Êciemnianie Êwietlówek o Ø 26 przez 

balast elektroniczny ze sterowaniem 0-10 V 

  Âciemniacz przyciskowy 40-400 VA/W, 230 V, 50 Hz
 7756 52   Do lamp ˝arowych i halogenowych 230 V
    Do halogenów niskonapi´ciowych (z transfor-

matorem elektronicznym lub ferromagnetycz nym). 
Âciemniacz mo˝e wspó∏pracowaç z ∏àcznikiem

   schodowym. Mo˝liwe przy∏àczenie przycisków. G∏´bokoÊç 
puszki monta˝owej min. 40 mm

  Âciemniacz przyciskowy 40-600 VA/W, 230 V, 50 Hz
 7756 53  Do lamp ˝arowych i halogenowych 230 V
    Do halogenów niskonapi´ciowych 

(z transformatorem elektronicznym 
lub ferromagnetycznym)

  Mo˝liwe przy∏àczenie przycisków
  G∏´bokoÊç puszki monta˝owej min. 40 mm

 Nr ref.  

 Aluminium

 7702 61   Âciemniacz obrotowy. Obcià˝enie:
•  40-400 W dla lamp ˝arowych

 i halogenowych

 7702 60   Âciemniacz obrotowy. Obcià˝enie: 
•  100-1000 W dla lamp ˝arowych

i halogenowych oraz lamp ELV 
 z transformatorami ferro magne tycz nymi

 7702 62   Âciemniacz przyciskowy
Obcià˝enie: 
•  40-400 W dla lamp ˝arowych

 i halogenowych 
  •  40-400 VA dla lamp haloge no wych ELV 

z transformatorami elektronicznymi
i ferro magne tycznymi

   Mo˝e byç sterowany przez przycisk (7744 11/7743 11)
lub ∏àcznik schodowy (7744 06/7743 06)

 7702 74   Âciemniacz przyciskowy
Obcià˝enie:
•  40-600 W dla lamp ˝arowych

 i halogenowych 
  •  40-600 VA dla lamp halogeno wych ELV 

z transformatorami elektronicznymi
i ferromagne tycznymi

   Mo˝e byç sterowany przez przycisk (7744 11/7743 11)

Sistena™ Life Valena™

Cariva™

 Kremowy  Bia∏y

 7741 61  7700 61   Âciemniacz obrotowy. Obcià˝enie:
•  40-400 W dla lamp ˝arowych

 i halogenowych

 7741 60  7700 60   Âciemniacz obrotowy. Obcià˝enie: 
•  100-1000 W dla lamp ˝arowych

 i halogenowych oraz lamp ELV 
 z transformatorami ferro magne tycz nymi

 7741 62  7700 62   Âciemniacz przyciskowy
Obcià˝enie: 
•  40-400 W dla lamp ˝arowych

i halogenowych 
    •  40-400 VA dla lamp haloge no wych ELV 

z transformatorami elektronicznymi
i ferro magne tycznymi

     Mo˝e byç sterowany przez przycisk (7744 11/7743 11)
lub ∏àcznik schodowy (7744 06/7743 06)

 7741 74  7700 74   Âciemniacz przyciskowy
Obcià˝enie:
•   40-600 W dla lamp ˝arowych

 i halogenowych 
    •  40-600 VA dla lamp halogeno wych ELV 

z transformatorami elektronicznymi
i ferromagne tycznymi

     Mo˝e byç sterowany przez przycisk (7744 11/7743 11)

  Nr ref.  

 Kremowy  Bia∏y    
 7737 17  7736 17   Âciemniacz obrotowy. Obcià˝enie:

•  40-300 W dla lamp ˝arowych 
i halogenowych

      •  40-300 VA dla lamp halogenowych ELV 
z transformatorami ferromagnetycznymi

 7737 15  7736 15   Âciemniacz przyciskowy. Obcià˝enie:
•  40-600 W dla lamp ˝arowych 

i halogenowych
      •  40-600 VA dla lamp halogenowych ELV 

z transformatorami ferromagnetycznymi

Mechanizm
Kolor plakietki

ARCTIC CHOCO METALIC TITAN PEARL
7756 54 7710 68 7712 68 7713 68 7714 68 7715 68
7759 03 7770 60 7712 60 7713 60 7714 60 7715 60
7759 10 7770 59 7712 59 7713 59 7714 59 7715 59
7759 01 7770 60 7712 60 7713 60 7714 60 7715 60
7756 52

7710 86 7712 86 7713 86 7714 86 7715 86
7756 53
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   Elektroniczny regulator temperatury
 7758 68(1)    Elektroniczny regulator temperatury 

230 VA, 50/60 Hz; 1 zestyk rozwierny
   Mo˝liwoÊç u˝ycia do za∏àczania
   ogrzewania lub klimatyzacji
  Zakres regulacji od 5 do 30°C; Precyzja regulacji ±0,5°C
   Obcià˝alnoÊç (230 V): 6 A dla cos w = 1; 2 A dla cos w = 0,6

Obcià˝alnoÊç (12-48 VA/12-24 V=): min. 1 mA, maks. 500 mA 

   Regulator temperatury 16 A, 230 VA, 50 Hz, 
do ogrzewania pod∏ogowego + Sonda

  Dostarczany z sondà (d∏. 4 m, Êrednica 8 mm).

 7758 58  Regulator w kolorze ARCTIC
 7756 88  Regulator w kolorze CHOCO
 7756 89  Regulator w kolorze METALIC
 7756 90  Regulator w kolorze TITAN
 7756 91  Regulator w kolorze PEARL

   Regulator temperatury komfort 230 VA, 50 Hz
   Pozwala na regulacj´ temperatury w pomieszczeniach.
   Regulator temperatury komfort 230 VA, 50/60 Hz.
   1 zestyk rozwierny. Regulacja z u˝yciem bimetalu w zakresie 

temperaturowym od 5 do 30°C. Precyzja regulacji ± 2°C. 
 Mo˝liwoÊç ograniczenia minimalnych i maksymalnych nastaw.

   Wyposa˝ony w dodatkowe wejÊcie sterujàce do pod∏àczenia 
sygna∏u za∏àczajàcego automatycznie tryb nocny/dzienny.

   Sygnalizacja przejÊcia w tryb nocny za pomocà 
zielonej diody Êwiecàcej. 
Obcià˝enie: 8 A dla cos w = 1; 4 A dla cos w = 0,6.

 7758 67  Regulator w kolorze ARCTIC
 7756 92  Regulator w kolorze CHOCO
 7756 93  Regulator w kolorze METALIC
 7756 94  Regulator w kolorze TITAN
 7756 95  Regulator w kolorze PEARL

Regulatory temperatury

Sistena™ Life Valena™ 
  ¸àcznik programowalny 250 VA

  3-przewodowy 1200 W, dostarczany z plakietkà.

 7810 50  ARCTIC
 7812 50  CHOCO
 7813 50  METALIC
 7814 50  TITAN
 7815 50  PEARL

Nr ref. Nr ref.

  Regulator temperatury 230 VA, 50 Hz
  Regulator temperatury ze stykiem prze∏àcznym.
  Obcià˝enie: 8 A dla cos w = 1; 4 A dla cos w = 0,6.
  Zakres regulacji od 5 do 30°C.
 7758 15  Regulator w kolorze ARCTIC
 7756 84  Regulator w kolorze CHOCO
 7756 85  Regulator w kolorze METALIC
 7756 86  Regulator w kolorze TITAN
 7756 87  Regulator w kolorze PEARL

Mechanizm
Kolor plakietki

ARCTIC CHOCO METALIC TITAN PEARL
7758 15

7770 19 7712 19 7713 19 7714 19 7715 19

7756 84
7756 85
7756 86
7756 87
7758 67
7756 92
7756 93
7756 94
7756 95
7758 58
7756 88
7756 89
7756 90
7756 91
7758 68 7770 53 7712 53 7713 53 7714 53 7715 53

(1)  Regulatory nie wspó∏pracujà z sondami ogrzewania pod∏ogowego.

     Regulatory temperatury

  Aluminium

  7702 26   Regulator temperatury standard

  7702 27    Regulator temperatury komfort
Regulator z ∏àcznikiem

  7702 91    Regulator temperatury ogrzewania 
pod∏ogowego, dostarczany 
z dwumetrowym przewodem 
zakoƒczonym sondà

 Kremowy  Bia∏y

 7741 26  7742 26  Regulator temperatury standard

 7741 27  7742 27   Regulator temperatury komfort
Regulator z ∏àcznikiem

 7741 91  7700 91   Regulator temperatury ogrzewania 
pod∏ogowego, dostarczany 
z dwumetrowym przewodem 
zakoƒczonym sondà

Łącznik programowalny
Sistena™ Life

Regulator temperatury komfort
Sistena™ Life

Regulator temperatury 
ogrzewania podłogowego
Sistena™ Life
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¸ączniki automatyczne i hotelowe

Sistena™ Life Valena™ 
   ̧ àczniki automatyczne z detektorem ruchu
  ¸àcznik automatyczny 300 W (2 przewody)
 7756 55   Obcià˝enie 60-300 W dla lamp ˝arowych

i halogenowych 230 V, 50 Hz
   Regulowane opóênienie od 6 s do 6 min
   Regulowana czu∏oÊç od 3 do 1000 luksów
   Kàt detekcji: 130°

   ̧ àcznik automatyczny 400 W (2 przewody) 
ze sterowaniem lokalnym

 7756 56   Obcià˝enie 40-400 W dla lamp ˝arowych
i halogenowych 230 V, 50 Hz

    oraz 40-400 VA dla halogenów
niskonapi´ciowych (transformator

   elektroniczny lub ferromagnetyczny)
  Regulowane pole detekcji od 3 do 10 m
  Regulowana czu∏oÊç od 3 do 1000 luksów
  Regulowane opóênienie od 1 s do 16 min
  Kàt detekcji: 180°

   ̧ àcznik automatyczny 1000 W (3 przewody) 
ze sterowaniem lokalnym

 7756 57    Obcià˝enie 1000 W dla lamp ˝arowych
i halogenowych 230 V

    500 VA dla halogenów niskonapi´ciowych 
(transformator elektroniczny lub ferromagnetyczny)

   500 VA dla Êwietlówek tubowych i kompaktowych
  Mo˝liwe sterowanie wentylatorem 100 VA przy 230 V AC
  Regulowane pole detekcji od 3 do 10 m
  Regulowana czu∏oÊç od 3 do 1000 luksów
  Regulowane opóênienie od 1 s do 16 min
  Kàt detekcji: 180°
  Mo˝e byç kontrolowany przez przycisk

     ̧ àczniki automatyczne z detektorem ruchu

 

  Aluminium  ¸àcznik automatyczny 320 W
  7702 28    ̧ àcznik automatyczny 320 W,

230 VA, 50 Hz
Mo˝liwoÊç regulacji poziomu 
nas∏onecznienia od 3 do 1000 luksów 
i czasu od 3 s do 6 min
Kàt detekcji 130°

    ¸àcznik automatyczny 1000 W
  7702 89    ̧ àcznik automatyczny 1000 W,

230 VA, 50 Hz (3 przewody)
Mo˝liwoÊç regulacji poziomu 
nas∏onecznienia od 3 do 1000 luksów 
i czasu od 1 s do 16 min
Kàt detekcji 130°

     Pole detekcji od 3 do 10 m

 Kremowy  Bia∏y ¸àcznik automatyczny 320 W
 7741 28  7742 28   ̧ àcznik automatyczny 320 W,

230 VA, 50 Hz
Mo˝liwoÊç regulacji poziomu 
nas∏onecznienia od 3 do 1000 luksów 
i czasu od 3 s do 6 min
Kàt detekcji 130°

    ¸àcznik automatyczny 1000 W
 7741 89  7700 89   ̧ àcznik automatyczny 1000 W,

230 VA, 50 Hz (3 przewody)
Mo˝liwoÊç regulacji poziomu 
nas∏onecznienia od 3 do 1000 luksów
i czasu od 1 s do 16 min
Kàt detekcji 130°

     Pole detekcji od 3 do 10 m

Nr ref.

Nr ref.

Nr ref.

Mechanizm
Kolor plakietki

ARCTIC CHOCO METALIC TITAN PEARL
7756 54 7710 68 7712 68 7713 68 7714 68 7715 68
7756 56

7710 87 7712 87 7713 87 7714 87 7715 87
7756 57 Valena™ 

Nr ref.         ̧ àcznik hotelowy

  Aluminium

  7702 34    ̧ àcznik hotelowy 10 A 
¸àcznik do zarzàdzania energià 
w pokojach hotelowych

  7702 35    ̧ àcznik elektroniczny hotelowy
z opóênieniem czasowym (opóênienie 
zadzia∏ania oko∏o 30 s po wyj´ciu karty)

 Kremowy  Bia∏y

 7741 34  7742 34   ̧ àcznik hotelowy 10 A 
¸àcznik do zarzàdzania energià 
w pokojach hotelowych

 7741 35  7742 35   ̧ àcznik elektroniczny hotelowy
z opóênieniem czasowym (opóênienie 
zadzia∏ania oko∏o 30 s po wyj´ciu karty)

  ¸àcznik hotelowy 

 7759 54  ¸àcznik hotelowy 10 A
    ̧ àcznik do zarzàdzania energià 

w pokojach hotelowych
   Za∏àczanie/wy∏àczanie kartà o szerokoÊci 
   maks. 54 mm

  Karta nie stanowi wyposa˝enia urzàdzenia
   Mechanizm podÊwietlany zielonà neonówkà 0,5 mA 

nr ref. 7758 97

 7759 55   ̧ àcznik elektroniczny hotelowy 
z opóênieniem czasowym 
30 s po wyj´ciu karty hotelowej

Mechanizm
Kolor plakietki

ARCTIC CHOCO METALIC TITAN PEARL
7759 54 7770 54 7712 54 7713 54 7714 54 7715 54
7759 55 7710 74 7712 74 7713 74 7714 74 7715 74

Cariva™
        ̧ àcznik hotelowy

 Kremowy Bia∏y    

 7737 48 7736 48   Mechaniczny ∏àcznik hotelowy (10 A)
do zarzàdzania energià w pokojach 
hotelowych przy zastosowaniu karty 
o maks. szerokoÊci 54 mm

    Produkt kompletny dostarczany z zielonà ˝arówkà 1 mA
– nr ref. 7758 90

Nr ref.

Łącznik automatyczny ze sterowaniem
Sistena™ Life

Łącznik hotelowy elektroniczny
Valena™
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Wstęp

xComfort

xComfort w sterowaniu ogrzewaniem.

Elementy wykonawcze w ogrzewaniu

Rys. nr 1 Panel sterujący Room Manager.
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Sterowanie światłem
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Sterowanie silnikami przy użyciu przemienników częstotliwości
W konwencjonalnej instalacji pompującej i wentylacyjnej silnik elektryczny jest zasilany 
bezpośrednio z sieci i działa z prędkością znamionową. Jeśli między wyłącznikiem nadprądowym 
a silnikiem zostanie zamontowany przemiennik, oszczędności na kosztach energii elektrycznej 
mogą wynieść od 15% do 50%, zależnie od instalacji.
Zwrot z inwestycji z reguły następuje bardzo szybko — w okresie od 9 do 24 miesięcy.

Przykładowe rozwiązanie

Oto dowody!

Sterowanie 
pompami 
i wentylatorami 
w budynku 
lub obiekcie 
przemysłowym

Przykład

Oceń swoje oszczędności i zwrot, jaki 
możesz uzyskać dzięki naszemu 
oprogramowaniu Eco8! 

100%

0%
20% 40% 80% 100%60%

20%

40%

60%

80%

50%  Sterowanie przy użyciu przemiennika częstotliwości:  
80% strumienia A 50% mocy znamionowej

Q  Sterowanie tradycyjne: 80% strumienia 
znamionowego A 95% mocy znamionowej

Regulacja systemu wentylatorów w budynkach mieszkalnych (sterowanie klimatyzacją)
Moc silnika = 4 kW
Zasilanie = 3 x 400 V (prąd zmienny)
Użyty przemiennik = ATV21HU40N4 (używany w zastosowaniach HVAC — Heating, Ventilation, 
Climatization / ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja)

Zastosowania HVAC: zarządzanie budynkiem HVAC — regulacja przepływu powietrza 
(klimatyzacja) w budynkach mieszkalnych o powierzchni ponad 200 m2.

Charakterystyka działania wentylacji:

Cykl pracy przemiennika częstotliwości ATV21: 8760 godz./rok
100% cyklu pracy = 0% rocznego cyklu pracy przemiennika częstotliwości
90% cyklu pracy = 5% rocznego cyklu pracy przemiennika częstotliwości
80% cyklu pracy = 10% rocznego cyklu pracy przemiennika częstotliwości
70% cyklu pracy = 15% rocznego cyklu pracy przemiennika częstotliwości
60% cyklu pracy = 20% rocznego cyklu pracy przemiennika częstotliwości
50% cyklu pracy = 20% rocznego cyklu pracy przemiennika częstotliwości
40% cyklu pracy = 15% rocznego cyklu pracy przemiennika częstotliwości
30% cyklu pracy = 10% rocznego cyklu pracy przemiennika częstotliwości
20% cyklu pracy = 5% rocznego cyklu pracy przemiennika częstotliwości
10% cyklu pracy = 0% rocznego cyklu pracy przemiennika częstotliwości

Koszt inwestycji = 450,00 EUR
Koszt kWh = 0,155 EUR

50%
Oszczędność 

energii sięgająca 

Jak ocenić korzyści użytkowników, 
właścicieli i mieszkańców?

Roczny pobór mocy
Bez przemiennika częstotliwości ATV21HU40N4: 34 644 kWh
Z przemiennikiem częstotliwości ATV21HU40N4: 11 936 kWh
Roczna oszczędność energii: 22 708 kWh
Oszczędności: 66%
Roczne zużycie ilości CO2 = 15 t

Wynik finansowy:
Roczny zysk = 3474,25 EUR
Zwrot kosztów = 2 miesiące (w ciągu dwóch miesięcy w pełni 
zwraca się koszt przemiennika częstotliwości ATV21HU40N4).
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Jak ocenić korzyści użytkowników,
właścicieli i mieszkańców? 
Oto dowody!
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Jak ocenić korzyści użytkowników, 
właścicieli i mieszkańców?

Jakość zasilania i redukcja strat: do 10%

Sterowanie oświetleniem umożliwia uzyskanie 
do 30% oszczędności
Na oświetlenie przeznaczanych jest 14% zasobów energii elektrycznej w Europie 
i 19% całej energii elektrycznej na świecie (źródło: IEA — International Energy 
Agency). Zmiana starszego typu oświetlenia na energooszczędne to pierwszy 
krok, który należy wykonać. Umożliwiają to efektywne urządzenia włączające 
i włączające światło, gdy jest to konieczne, i dostosowujące je do obecności 
lokatorów i/lub ilości światła zewnętrznego.
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71212

Typ budynku Potencjalne oszczędności Obszary
Szkoła od 25 do 30% klasy, obszary służące do wypoczynku…

Biura do 42% hole…

Szpital 18% sale

Hotel 20% pokoje, restauracja, hol

Rozwiązanie 
do sterowania 
i redukcja 
zużycia energii
(źródło: Association 
Française de l’Eclairage) 

Przykład 2.

Rozwiązanie do sterowania Oszczędności Roczny pobór mocy (kWh/m2)
Przycisk ręczny podstawa analizy 19,5

Programowalny łącznik czasowy 10% 15,2

Wykrywanie obecności 20% 13,2

Ściemniacze z wykrywaniem jasności 29% 12

Wykrywanie jasności i obecności 43% 9,6

Bank przestaje 
płacić za energię 
bierną, a realnie 
dostępna moc 
się zwiększa

Przykład 

Potencjalne 
oszczędności na 
niepotrzebnym 
oświetleniu 
i przypadkach, 
gdy zapomniano 
wyłączyć światło
(źródło: konsultant 
Cardonnel) 

Przykład 1.

Analiza:
Q  Zasilanie za pośrednictwem 

transformatora o mocy 1000 kVAR, 
współczynnik mocy 0,8.

Q  Zafakturowana energia bierna: 
10% łącznej kwoty na fakturze.

Zainstalowane rozwiązanie:
Bateria kondensatorów Varset o mocy 
250 kVAR z cewką tłumiącą i stałym 
współczynnikiem mocy ponad limit 
refakturowania (0,95), tj.:
Q  –10% na fakturze,
Q  +15% dodatkowo dostępnej mocy.

Odłącznik baterii kondensatorów 
o mocy 15 kVAR

Odłącznik baterii kondensatorów 
o mocy 3 kVAR

10%
Oszczędność 

energii sięgająca 

30%
Oszczędność 

energii sięgająca 
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10%
Oszczędność 

energii sięgająca 

30%
Oszczędność 

energii sięgająca 
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Prezentowana rozwiązania stanowią jedynie wybrane przykłady z rozwiązań oferowanych przez Schneider Electric Polska w zakresie 
Efektywności Energetycznej dla obiektów mieszkaniowych, budynków biurowych, komercyjnych i przemysłu. Szczegółowe informacje 

uzyskają Państwo u przedstawicieli handlowych Schneider Electric Polska lub na naszej stronie internetowej  www.schneider-electric.pl
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78

Zapewnienie wydajnego działania 
wentylatora chłodni kominowej

Wymagania klienta
Klient chce, aby w operacji obejmującej 
uzyskiwanie ciepła z chłodzącej wody 
przemysłowej zmaksymalizować 
efektywność energetyczną chłodni 
kominowej i ograniczyć wysokość 
opłat za energię elektryczną.

Nasze zalecenia
Za pomocą przemiennika częstotliwości można 
uruchamiać wentylator i kontrolować jego prędkość. 
Przemiennik jest wyposażony we wbudowany 
sterownik PID. Można go nawet podłączyć do systemu 
zarządzania budynkiem.

Podstawowe produkty zapewniające efektywność energetyczną
Napęd Altivar 21 można w prosty sposób zintegrować z systemem zarządzania 
budynkiem (BMS — building management system) dzięki dostępnym opcjonalnym 
kartom komunikacyjnym LonWorks, BACnet, METASYS N2, APOGEE FLN:

Optymalizacja i regulacja temperatury wody w obwodzie odprowadzanego ciepła  Q
systemu wody chłodzonej.
Możliwość zwiększenia prędkości wentylatora, gdy wymagany jest wyższy poziom  Q
chłodzenia.
Możliwość zmniejszenia prędkości wentylatora, gdy wymagany jest niski poziom  Q
chłodzenia.

ATV 21

ATV 21
Nowa jakość 
dla istniejących 
zastosowań!

Sterowanie systemami HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja)
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Prezentowana rozwiązania stanowią jedynie wybrane przykłady z rozwiązań oferowanych przez Schneider Electric Polska w zakresie 
Efektywności Energetycznej dla obiektów mieszkaniowych, budynków biurowych, komercyjnych i przemysłu. Szczegółowe informacje 
uzyskają Państwo u przedstawicieli handlowych Schneider Electric Polska lub na naszej stronie internetowej  www.schneider-electric.pl



Oszczędność energii w praktyce 45

SYSTEMY STEROWANIA

79

> Korzyści wynikające z efektywności energetycznej
> Dzięki kontroli prędkości w tych zastosowaniach można zaoszczędzić ogromne ilości energii.

Zwrot z inwestycji następuje bardzo szybko, zwykle w okresie od 9 do 24 miesięcy, dzięki 
obniżeniu opłat za energię elektryczną w dużych budynkach biurowych, szpitalach i szkołach.

30%
Oszczędność 

energii sięgająca
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Prezentowana rozwiązania stanowią jedynie wybrane przykłady z rozwiązań oferowanych przez Schneider Electric Polska w zakresie 
Efektywności Energetycznej dla obiektów mieszkaniowych, budynków biurowych, komercyjnych i przemysłu. Szczegółowe informacje 

uzyskają Państwo u przedstawicieli handlowych Schneider Electric Polska lub na naszej stronie internetowej  www.schneider-electric.pl
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50%
Oszczędność 

energii sięgająca

>  Korzyści wynikające z efektywności energetycznej
>  Oszczędzanie energii dzięki automatycznemu wyłączaniu urządzeń, gdy ich działanie 

nie jest konieczne.

>  Automatyzacja pozwala uniezależnić się od zawodnych działań ludzkich oraz zapewnić 
oszczędności przy jednoczesnym zwiększeniu wygody i bezpieczeństwa.
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Sterowanie zdalne Pilot IR zdalnego sterowania Distance 2010 1 570222

KNX, jednostka sterująca Jednostka sterująca 0–10 V REG-K 1 646991

KNX, wentylator Napęd cewki stycznika wentylatora 1 645094

KNX, żaluzja Napęd żaluzji REG-K 1 649804
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Automatyzacja sterowania oświetleniem, 
temperaturą i zasłonami w budynkach biurowych

Wymagania klienta
Administrator obiektu chce 
uzyskać znaczące oszczędności 
energii dzięki kontroli parametrów 
oświetlenia i ogrzewania oraz 
działania zasłon. Chce mieć także 
możliwość łatwej rozbudowy systemu 
w każdej chwili bez konieczności 
instalowania nowych kabli.

Nasze zalecenia
Wszystkie urządzenia należy połączyć przez 
jedną szynę z zastosowaniem systemu szyny KNX. 
Po uruchomieniu czujnika (np. za pomocą przycisku) 
napęd (np. w systemie sterowania żaluzjami) wykona 
wszystkie wymagane czynności. W tym przypadku 
zastosowany zostanie przycisk wielofunkcyjny 
współpracujący z czujnikami jasności i obecności 
oraz urządzeniami uruchamiającymi systemów 
oświetlenia, ogrzewania i sterowania żaluzjami.

Podstawowe produkty zapewniające efektywność energetyczną
Przycisk wielofunkcyjny KNX ARTEC z urządzeniem sterującym temperaturą w po- Q
mieszczeniu. Wygodna w użyciu jednostka sterująca z czterema przyciskami sterują-
cymi oraz urządzeniem sterującym temperaturą w pomieszczeniu i wyświetlaczem:
Funkcje przycisku wielofunkcyjnego: Q
Włączanie, przełączanie, ściemnianie, sterowanie żaluzjami, uruchamianie zboczy  Q
zliczających, funkcje powiadamiania, cykliczne odczyty wartości temperatury zewnętrznej...
Funkcje urządzenia sterującego temperaturą w pomieszczeniu: Q
Typ sterowania: sterowanie dwustopniowe, sterowanie ciągłe PI, przełączanie  Q
sterowania PI (PWM) 
Wyjście: ciągłe w zakresie od 0 do 100% lub włączanie/wyłączanie.

KNX
Elementy 
systemu szyny!

Wielofunkcyjny przycisk KNX

Sterowanie systemami HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja)
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Prezentowana rozwiązania stanowią jedynie wybrane przykłady z rozwiązań oferowanych przez Schneider Electric Polska w zakresie 
Efektywności Energetycznej dla obiektów mieszkaniowych, budynków biurowych, komercyjnych i przemysłu. Szczegółowe informacje 
uzyskają Państwo u przedstawicieli handlowych Schneider Electric Polska lub na naszej stronie internetowej  www.schneider-electric.pl
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50%
Oszczędność 

energii sięgająca

>  Korzyści wynikające z efektywności energetycznej
>  Oszczędzanie energii dzięki automatycznemu wyłączaniu urządzeń, gdy ich działanie 

nie jest konieczne.

>  Automatyzacja pozwala uniezależnić się od zawodnych działań ludzkich oraz zapewnić 
oszczędności przy jednoczesnym zwiększeniu wygody i bezpieczeństwa.
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control 
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Produkt Opis Liczba elementów Nr referencyjny

KNX, wielofunkcyjny Przycisk wielofunkcyjny z urządzeniem  
sterującym temperaturą w pomieszczeniu 1 628719

KNX, zasilanie Zasilanie 160 REG-K 1 684016

KNX ARGUS Czujnik obecności ARGUS z ciągłym  
sterowaniem oświetleniem i odbiornikiem IR 1 630919

Sterowanie zdalne Pilot IR zdalnego sterowania Distance 2010 1 570222

KNX, jednostka sterująca Jednostka sterująca 0–10 V REG-K 1 646991

KNX, wentylator Napęd cewki stycznika wentylatora 1 645094

KNX, żaluzja Napęd żaluzji REG-K 1 649804
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Schemat rozwiązania
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IC Astro

IC
Gdzie jest ciemno,  
tam pojawia się światło!

Automatyzacja oświetlenia obiektów publicznych 
zapewniająca odpowiednie działanie w zależności 
od pory dnia

Wymagania klienta
Burmistrz chce poprawić niezawodność działania 
oświetlenia miejskiego w celu zwiększenia wygody 
i bezpieczeństwa mieszkańców. Jednocześnie 
zamierza monitorować czas działania oświetlenia, 
aby uzyskać oszczędności energii.

Pragnie także uwydatnić piękno architektury miasta 
dzięki oświetleniu go nocą.

Nasze zalecenia
Należy zastosować programowalny 
łącznik zmierzchowy umożliwiający 
automatyczne włączanie i wyłączanie 
oświetlenia w zależności od pory dnia. 

Podstawowe produkty zapewniające efektywność energetyczną
Łącznik zmierzchowy IC Astro konfigurowany jest zgodnie z miejscem instalacji: Q
przez wybór kraju lub miasta, O
lub z zastosowaniem danych długości i szerokości geograficznej. O
Różnice godzin wschodu i zachodu słońca można ustawić oddzielnie w zakresie  Q
+120 min.
Intuicyjne programowanie oraz przechowywanie programu maksymalnie przez 12 lat  Q
w przypadku awarii zasilania.
Łącznik zewnętrzny wymuszający włączenie oświetlenia. Q

Sterowanie oświetleniem
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dzięki oświetleniu go nocą.

Nasze zalecenia
Należy zastosować programowalny 
łącznik zmierzchowy umożliwiający 
automatyczne włączanie i wyłączanie 
oświetlenia w zależności od pory dnia. 

Podstawowe produkty zapewniające efektywność energetyczną
Łącznik zmierzchowy IC Astro konfigurowany jest zgodnie z miejscem instalacji: Q
przez wybór kraju lub miasta, O
lub z zastosowaniem danych długości i szerokości geograficznej. O
Różnice godzin wschodu i zachodu słońca można ustawić oddzielnie w zakresie  Q
+120 min.
Intuicyjne programowanie oraz przechowywanie programu maksymalnie przez 12 lat  Q
w przypadku awarii zasilania.
Łącznik zewnętrzny wymuszający włączenie oświetlenia. Q

Sterowanie oświetleniem
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Prezentowana rozwiązania stanowią jedynie wybrane przykłady z rozwiązań oferowanych przez Schneider Electric Polska w zakresie 
Efektywności Energetycznej dla obiektów mieszkaniowych, budynków biurowych, komercyjnych i przemysłu. Szczegółowe informacje 
uzyskają Państwo u przedstawicieli handlowych Schneider Electric Polska lub na naszej stronie internetowej  www.schneider-electric.pl

Pr
ak

ty
cz

ne
 r

oz
w

ią
za

ni
a 

za
pe

w
ni

aj
ąc

e 
ef

ek
ty

w
no

ść
 e

ne
rg

et
yc

zn
ą



Oszczędność energii w praktyce 49

SYSTEMY STEROWANIA

85

L3
L2
L1
N

1
C60N C60N

1 3 5

2 4 6

1 3 5

2

L

IC 
Astro

CT

A1 2 4 6N 4 6

Oświetlenie

Maksymalna moc dopuszczalna wyjściowego łącznika IC Astro zależy od charakteru obciążenia Q
Parametry znamionowe wyłącznika nadprądowego obsługującego stycznik zależą od mocy instalacji  Q
oraz charakteru obciążenia

> Korzyści wynikające z efektywności energetycznej
>  Oszczędzanie energii dzięki automatycznemu wyłączaniu oświetlenia, gdy jego działanie 

nie jest konieczne.

>  Zmiana czasu z zimowego na letni i z letniego na zimowy jest dokonywana automatycznie.

>  Możliwe jest ręczne wymuszenie chwilowego lub stałego włączenia albo wyłączenia.

Produkt Opis Liczba elementów Nr referencyjny

IC Astro Łącznik zmierzchowy 1 15223

C60N Modułowy jednobiegunowy wyłącznik nadprądowy 1 24045

C60N Modułowy trzybiegunowy wyłącznik nadprądowy 1 24090

CT Modułowy stycznik trzybiegunowy 1 15961

30%
Oszczędność 

energii sięgająca
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Schemat rozwiązania
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Schemat rozwiązania
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69

50%
Oszczędność 

energii sięgająca

>  Korzyści wynikające z efektywności energetycznej
>  Oszczędzanie energii dzięki automatycznemu wyłączaniu urządzeń, gdy ich działanie 

nie jest konieczne.

>  Automatyzacja pozwala uniezależnić się od zawodnych działań ludzkich oraz zapewnić 
oszczędności przy jednoczesnym zwiększeniu wygody i bezpieczeństwa.

KNX
power
supply

System component

Window
contrast

Remote control

Fan coil

Blind

Metallic grill

Heating
valve drive

Lighting control Heating control Sunblind control

KNX

KNX
multi-function 
pushbutton

KNX
Argus
Presence 
sensor

KNX
control 
unit

KNX Fan KNX
Blind

Produkt Opis Liczba elementów Nr referencyjny

KNX, wielofunkcyjny Przycisk wielofunkcyjny z urządzeniem  
sterującym temperaturą w pomieszczeniu 1 628719

KNX, zasilanie Zasilanie 160 REG-K 1 684016

KNX ARGUS Czujnik obecności ARGUS z ciągłym  
sterowaniem oświetleniem i odbiornikiem IR 1 630919

Sterowanie zdalne Pilot IR zdalnego sterowania Distance 2010 1 570222

KNX, jednostka sterująca Jednostka sterująca 0–10 V REG-K 1 646991

KNX, wentylator Napęd cewki stycznika wentylatora 1 645094

KNX, żaluzja Napęd żaluzji REG-K 1 649804
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m
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i H
VA

C
 

Element systemu Sterowanie oświetleniem Sterowanie ogrzewaniem Sterowanie żaluzjami

Wielofunkcyjny 
przycisk KNX

Jednostka 
sterująca 
KNX

Czujnik 
obecności 
KNX Argus

Czujnik 
obecności 
KNX Argus

Zasilanie 
KNX

Żaluzja 
KNX

Sterowanie zdalne

Napęd zaworu 
systemu grzewczego

Cewka stycznika 
wentylatora

Kontrast 
okna
Kontrast okna

Żaluzja

Krata 
metalowa

Schemat rozwiązania
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Prezentowana rozwiązania stanowią jedynie wybrane przykłady z rozwiązań oferowanych przez Schneider Electric Polska w zakresie 
Efektywności Energetycznej dla obiektów mieszkaniowych, budynków biurowych, komercyjnych i przemysłu. Szczegółowe informacje 

uzyskają Państwo u przedstawicieli handlowych Schneider Electric Polska lub na naszej stronie internetowej  www.schneider-electric.pl
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CZUjNIKI RUCHU

Oszczędność energii w praktyce50

Czujnik obecnoÊci
s∏u˝à do detekcji ruchu i obecnoÊci do
za∏àczania i Êciemniania oÊwietlenia,
jak równie˝ do oszcz´dzania energii
(Êwiat∏o, ogrzewanie), w szczególnoÊci 
w pomieszczeniach biurowych 
i korytarzach.
• funkcje Master / Slave
• nastawy r´czne:

- zakres wartoÊci oÊwietlenia 
5-1200 Lx

- opóênienie wy∏àczania
• wi´kszy obszar detekcji

• adaptacja do warunków pomieszcze-
nia dzi´ki obracanejsoczewce

• wielkoÊç zabudowanej czujki: 
110 x 31 mm.

EE810: 1-kana∏owy czujnik 
obecnoÊci
1-kana∏owy czujnik do za∏àczania
oÊwietlenia i urzàdzeƒ w zale˝noÊci
od nat´˝enia Êwiat∏a dziennego i / lub
obecnoÊci ruchu:
• funkcja Slave
• opóênienie wy∏àczania lub impulsy

EE811: 2-kana∏owy czujnik 
obecnoÊci
2-kana∏owy czujnik do za∏àczania
oÊwietlenia i urzàdzeƒ w zale˝noÊci 
od nat´˝enia Êwiat∏a dziennego i / lub
obecnoÊci ruchu:

• drugi kana∏ uwzgl´dniajàcy wy∏àcznie
obecnoÊç ruchu

• wejÊcie sterowania do prze∏àczania
styków

• funkcja Master

EE812: Czujnik obecnoÊci 
z regulacjà 1/10V
Umo˝liwia ciàg∏à regulacj´ poziomu
oÊwietlenia za pomocà EVG 
elektronicznych d∏awików 
jarzeniowych lub Êciemniaczy poprzez
interfejs 1-10 V.
• wejÊcie sterujàce do pod∏àczenia

∏àczników w celu manualnego
prze∏àczania 
i regulacji poziomu oÊwietlenia.

• tryb oÊwietlenia podstawowego
• funkcja Master

EE813: Puszka podtynkowa
Puszka podtynkowa do zamocowania
czujnika obecnoÊci. 
Cz´Êç z komponentami sterujàcymi
montowana jest w puszcze 60 mm, 
na którà na∏o˝ony zostaje czujnik 
obecnoÊci.

Opis funkcji Dane techniczne Opak. Nr kat.

EE810

EE812

EE813

1-kana∏owy czujnik obecnoÊci
Funkcje:
- za∏àczanie i wy∏àczanie zale˝nie od obecnoÊci 

i poziomu oÊwietlenia (5-1200 Lx)
- funkcja Slave wzgl´dem EE811 / EE812, 

do rozszerzenia obszaru detekcji
- opóênienie wy∏àczania: 1 - 30 min.

2-kana∏owy czujnik obecnoÊci
Funkcje :
WyjÊcie 1 „OÊwietlenie”:
- za∏àczanie i wy∏àczanie zale˝nie od obecnoÊci 

oraz jaskrawoÊci (5-1200 Lx)
- funkcja Master dla EE810
- wejÊcie odwracajàce

(zmiana stanu ON – OFF lub OFF – ON)
- opóênienie wy∏àczania: 1- 30min.

WyjÊcie 2: „Detekcja ruchu”
- za∏àczanie / wy∏àczanie np. ogrzewania, wentylacji 

po wykryciu obecnoÊci
- opóênienie wy∏àczania: 0,5 - 60min.

1 kana∏owy regulator obecnoÊci / regulator oÊwietlenia
3 tryby nastawy oÊwietlenia poprzez potencjometr Lx :
- tryb 1 „ON”: za∏àczanie ON / OFF

(bez regulacji poziomu oÊwietlenia)
- tryb 2: za∏àczanie i ciàg∏a regulacja poziomu 

oÊwietlenia poprzez nastaw´ wartoÊci Lx na aparatach
1 do 5 (50 do 700 Lx)

- tryb 3 „auto”: za∏àczanie i ciàg∏a regulacja poziomu
oÊwietlenia nastawa wartoÊci Lx poprzez oddzielny
przycisk (wejÊcie Slave)

Funkcja:
WyjÊcie przekaênik (EVG) i 1/10 V (Êciemnianie)
- ciàg∏a regulacja poziomu oÊwietlenia 

przy u˝yciu elektronicznych d∏awików jarzeniowych
EVG lub Êciemniaczy (EV100, EV102) 
poprzez interfejs 1/10V, zale˝nie od detekcji ruchu 
i poziomu nat´˝enia oÊwietlenia (5-1200 Lx)

WejÊcie przycisków (= wejÊcie Slave):
- odwracajàce wyjÊcia przekaênika 1 

(zmiana stanu ON – OFF lub OFF – ON )
- do manualnego Êciemniania
- do nastawiania / zmiany wartoÊci poziomu oÊwietlenia

(d∏ugie naciskanie przycisku)
- opóênienie wy∏àczania: 1 - 30 min.

Puszka podtynkowa
Do monta˝u czujnika obecnoÊci. Kolor: bia∏y

napi´cie zasilajàce:
230 V ~ 50 Hz
wyjÊcie przekaênika:
µ 16 A AC1
wyjÊcie Master / Slave:
0,8 A (Triac)
kolor: bia∏y

napi´cie zasilajàce:
230 V ~ 50 Hz

wyjÊcie przekaênika:
µ 16 A AC1
wejÊcie Slave:
230 V ~ 50 Hz

napi´cie zasilajàce:
230 V ~ 50 Hz

kolor: bia∏y

napi´cie zasilajàce:
230 V ~ 50 Hz

interfejs 1/10 V:
50 mA (30 x EV100 /
EV102)

wejÊcie Slave:
230 V ~ 50 Hz

kolor: bia∏y

wymiar: 70 x 42 mm

EE810

EE811

EE812

EE813

1

1

1

1

nowoÊç

nowoÊç

nowoÊç

Oszcz´dnoÊçzu˝ycia energiinawet o 
25%
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Wersja rozszerzona
• hermetyczna czujka ruchu (IP55)

mo˝e mieç zastosowanie 
w aplikacjach zewn´trznych

• czujki sà wyposa˝one w
soczewk´ Fresnela, co gwarantuje
wysokà jakoÊç detekcji

• czujnik 140° przeznaczony 
do detekcji ruchu i poziomu
nat´˝enia oÊwietlenia

• czujnik 220° przystosowany 
do monta˝u na elewacji budynku

• czujnik 220/360° (Twin) 
przystosowany do zabezpieczenia
obszarów naro˝nych

• akcesoria monta˝owe umo˝liwiajà
monta˝ sufitowy i naro˝ny

• czas opóênienia oraz nat´˝enie
Êwiat∏a ustawiane sà za pomocà
potencjometru.

Dodatkowo:
• mo˝liwoÊç zdalnej kontroli 

za pomocà pilota IR (oddzielna
referencja)

• mo˝liwy monta˝ naÊcienny 
i sufitowy bez dodatkowych 
elementów, monta˝ naro˝ny 
z odpowiednimi akcesoriami.

EE870

EE806

Czujniki ruchu 140°/220°/360°
wersja rozszerzona
230 V~ 50 Hz/60Hz
zakres detekcji: 16 m 
140°/220°/Twin + 6m Êrednica 

dla wersji Twin 
nat´˝enie Êwiat∏a: 5 do 1000 lux
czas opóênienia: impuls, 5s. -> 15 min

(30 min z pilotem 
zdalnym IR).

czu∏oÊç: min. 20%, max.100%
wyjÊcie: 16 A AC1 2300 W

Pilot zdalny IR
Umo˝liwia ustawienie: czasu, czu∏oÊci,
nat´˝enia oÊwietlenia, kàta detekcji
(dla wersji Twin), blokowanie/odblokowywanie,
testowanie i wymuszanie ON/OFF

140° bia∏y
140° antracyt
140° aluminium
140° bràzowy

220° bia∏y
220° antracyt
220° aluminium
220° bràzowy

220/360° bia∏y
220/360° antracyt
220/360° aluminium
220/360° bràzowy

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1

1

EE850
EE851
EE852
EE853

EE860
EE861
EE862
EE863

EE870
EE871
EE872
EE873

EE806

Opis OkreÊlenie Opak. Nr kat.nowoÊç

Opis OkreÊlenie Opak. Nr kat.

EE820

EE825

Czujniki ruchu s∏u˝à do automaty-
cznej kontroli obwodów oÊwietle-
niowych zarówno dla aplikacji 
komercyjnych jak i publicznych.

Za∏àczajà automatycznie 
kontrolowany obwód w zale˝noÊci
od wykrycia ruchu i zbyt niskiego
nat´˝enia oÊwietlenia.
Wy∏àczajà obwód po ustalonym
czasie opóênienia.

Wersja podstawowa
• hermetyczna czujka ruchu (IP55)

mo˝e mieç zastosowanie 
w aplikacjach zewn´trznych

• czujki sà wyposa˝one w soczewk´
Fresnela, co gwarantuje wysokà
jakoÊç detekcji

• czujnik 140° przeznaczony 
do detekcji ruchu i poziomu
nat´˝enia oÊwietlenia

• czujnik 200° przystosowany 
do monta˝u na elewacji budynku

• czujnik 360° przystosowany 
do zabezpieczenia obszarów
naro˝nych

• akcesoria monta˝owe umo˝liwiajà
monta˝ sufitowy i naro˝ny

• czas opóênienia oraz nat´˝enie
Êwiat∏a ustawiane sà za pomocà
potencjometru.

Czujniki ruchu
wersja podstawowa
monta˝ natynkowy, IP55, 
230 V~, 50/60 Hz
nat´˝enie Êwiat∏a: 5 ÷ 1000 lux
czas opóênienia: 5 sek ÷ 15 min
wyjÊcie: 10A AC1 1500W

Sufitowy zestaw monta˝owy

Naro˝ny zestaw monta˝owy
kàt wewn´trzny/zewn´trzny 
dla EE82x i EE83x

Naro˝ny zestaw monta˝owy
kàt wewn´trzny/zewn´trzny 
dla EE84x, EE85x, EE86x i EE87x

140° bia∏y
140° antracyt

200° bia∏y
200° antracyt

360° bia∏y
360° antracyt

bia∏y 
antracyt 

bia∏y 
antracyt 

bia∏y 
antracyt
aluminium
bràzowy

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

EE820
EE821

EE830
EE831

EE840
EE841

EE827
EE828

EE825
EE826

EE855
EE856
EE857
EE858

nowoÊç

Oszcz´dnoÊçzu˝ycia energiinawet o 
25%

Oszcz´dnoÊçzu˝ycia energiinawet o 
25%
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EG006

cronotec
• mo˝liwoÊç zapami´tania 

programu ∏àczeƒ na dostarczanym
z zegarem kluczu programowym
EG005

• bardzo prosta aktywacja 
programów: po wetkni´ciu klucza
programowego zegary sterujàce
zaczynajà automatycznie 
pracowaç z zapisanym w nim 
programem.

• proste zabezpieczanie 
i powielanie raz wprowadzonego
programu sterowania, za pomocà
klucza programowego

• obs∏uga r´czna sta∏a/czasowa
• automatyczne przestawianie 

z czasu letniego na zimowy

• 5-letnia rezerwa chodu dzi´ki 
bateriom litowym 

• 56 kroków programowych
• mo˝liwoÊç programowania 

z komputera PC
• wskaênik s∏upkowy do szybkiego

rozpoznawania programu 
dziennego

• z programem o cyklu 
tygodniowym

EE180, EE181
Dodatkowe funkcje:
• astronomiczny program za∏àcza-

nia wyjÊç: zmiana pory za∏./wy∏.
zgodnie z wbudowanà bazà
wschodów i zachodów s∏oƒca 
dla wybranego miejsca na Êwiecie

• mo˝liwoÊç wyboru pracy 
normalny/astro niezale˝nie 
dla ka˝dego z wyjÊç zegara 
2-kana∏owego EE181

EG103E, EG203E, EG103V
Dodatkowe funkcje:
• prze∏àczanie impulsowe
• program urlopowy, za∏àczany 

dodatkowo poprzez zewn´trzne
wejÊcie, w EG103E

• podÊwietlenie wyÊwietlacza
• sterowanie przypadkowe

EG103D
• daje si´ synchronizowaç

sygna∏em z DCF 77 
za pomocà anteny EG001 

• prze∏àczanie impulsowe
• sterowanie przypadkowe

Klucz programowy
Za pomocà dodatkowego 
klucza programowego u˝ytkownik
mo˝e bardzo ∏atwo uruchomiç 
programy szczególne 
(np. nast´pnym dniem tygodnia jest
dzieƒ wolny od pracy).

Klucz blokujàcy
Tym kluczem programowym mo˝na
zabezpieczyç program zegara 
przed niepo˝àdanymi zmianami

Adapter klucza do programowa-
nia za pomocà PC
Klucze programowe do naszych 
zegarów sterujàcych mogà byç 
programowane bezpoÊrednio 
z zegara, jak i poprzez adapter 
z oprogramowania komputera.

Opis funkcji Dane techniczne IloÊç Opak. Nr kat.
modu∏ów

cronotec
zegar o cyklu tygodniowym 1 P 16 A 230 V ~ 50 Hz 2 1 EG103

2 P 16 A 230 V ~ 50 Hz 2 1 EG203

zegar astronomiczny 1 P 16 A 230 V ~ 50 Hz 2 1 EE180
2 P 16 A 230 V ~ 50 Hz 2 1 EE181

cronotec
zegar o cyklu tygodniowym 1 P 16 A 230 V ~ 50 Hz 2 1 EG103E
z funkcjami komfortowymi

12 V lub 24
1 P 16 A AC lub DC 2 1 EG103V
2 P 16 A 230 V ~ 50 Hz 2 1 EG203E

cronotec
zegar o cyklu tygodniowym 1 P 16 A 230 V ~ 50 Hz 2 1 EG103D
z synchronizacjà radiowà 
w po∏àczeniu z EG001

Antena radiowa
- do synchronizacji radiowej zegarów 1 EG001

sterujàcych EG103D/EG493E/EG403E/EG293B
- z jednej anteny mo˝na synchronizowaç 

kilka zegarów sterujàcych 

Klucz blokujàcy 1 EG004
dla zegarów cronotec 
- do zabezpieczenia programu

Klucz programowy 1 EG005
dla zegarów cronotec 
- do zapami´tania dodatkowych 

programów sterowania 

Adapter klucza do progra-
mowania za pomocà PC ze z∏àczem RS232 1 EG003
- z softwarem
- do komfortowego programowania

klucza za pomocà komputera ze z∏àczem USB 1 EG003U

Pude∏ko do przechowywania
klucza programowego 1 1 EG006
dla zegarów cronotec 
- w tym pude∏ku mo˝na trzymaç 

w szafie rozdzielni do 3 kluczy

EG203E

EE180

EG003

EG004

EG001

Oszcz´dnoÊçzu˝ycia energiinawet o 
15%
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Zegary o szerokoÊci 1 modu∏u

o cyklu dziennym 1 P 16 A 230 V ~ 50 Hz 1 1 EG010
o cyklu tygodniowym 1 P 16 A 230 V ~ 50 Hz 1 1 EG071

Zegary o szerokoÊci 
1 modu∏u 
• ma∏e wymiary zewn´trzne
• czas zegarowy ju˝ wst´pnie 

ustawiony
• rezerwa chodu 3 lata
• 20 kroków programowych

Zegar tygodniowy EG403E
• du˝y, podÊwietlany 

wyÊwietlacz z dwoma polami 
tekstowymi

• programy typu: Za∏àcz, Impuls 
lub Cykl

• program dobowy/tygodniowy
• programowanie tekstowe

• licznik godzin pracy - ka˝dy kana∏
oddzielnie

• sterowanie r´czne - ka˝dy kana∏
oddzielnie

• 300 kroków programowych
• program wakacyjny ON 

lub OFF
• tryb losowy
• automatyczna zmiana czasu

Lato/Zima
• wejÊcie sterujàce 230V dla

sta∏ego lub tymczasowego wym-
uszenia stanu, lub trybu losowego

• wst´pnie programowany czas i
data

• synchronizacja radiowa 
z EG001 sygna∏em DCF77
(oprócz EG293B)

• podÊwietlenie wyÊwietlacza
• blokowanie kodem PIN
• kopiowanie, wgrywanie 

i przenoszenie programu 
z ustawionà aplikacjà 
za pomocà klucza

• oprogramowanie bez napi´cia za-
silajàcego

• mo˝liwoÊç programowania 
z PC

• rezerwa chodu 5 lat
• samozaciski QuickConnect

Zegar roczny EG493E, EG293B
Funkcje analogiczne jak 
w przypadku EG403E, 
a dodatkowo:
• program dobowy/tygodniowy/rocz-

ny
• 10 podprogramów na tydzieƒ
• uwzgl´dnianie dat Êwiàt

ruchomych
• automatyczny wybór dni 

z uwzgl´dnieniem roku 
kalendarzowego

• specyficzne programy 
dla wskazanego okresu 
czasu

Adapter EG003U
do programowania z PC
Program na kluczu
mo˝e byç stworzony na
zegarze lub przy pomocy
adaptera i oprogramowania
na komputerze PC.

EG071

EG006
EG007

Opis funkcji Kana∏ In Dane IloÊç Opak. Nr kat.
techniczne modu∏ów

EG403E

EG493E

EG003U

EG001

Zegar o cyklu tygodniowym
(bez klucza programowego)

Zegar o cyklu rocznym
(z kluczem programowym)

Zegar o cyklu rocznym
bez klucza
programowego

Antena radiowa
dla synchronizacji radiowej
zegarów EG103D/EG401
EG471/EG493E/EG403E/TX023

Adapter klucza
do programowania z PC
(w komplecie oprogramowanie
konfigurujàce do zainstalowania
na PC)

Klucz programujàcy

Pude∏ko do przechowywania
kluczy
do przechowywania kluczy 
programowych
max. 3 klucze w pude∏ku

2 P
+ 2 Z

2 P
+ 2 Z

2 P

10 A

10 A

10 A

230V~ 50/60 Hz
Pod∏àczanie:
Samozacisk
QuickConnect

230V~ 50/60 Hz
Pod∏àczanie:
Samozacisk
QuickConnect

230V~ 50/60 Hz
Pod∏àczanie:
Samozacisk
QuickConnect

4

4

4

1

1

1

1

1

1

EG403E

EG493E

EG293B

EG001

EG003U

EG007

EG006

nowoÊç

nowoÊç

nowoÊç

Oszcz´dnoÊçzu˝ycia energiinawet o 
15%
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KOLEKTORY
SŁONECZNE

www.ergom.com
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A

B H

Typ – KSC-A1,8V-S1 KSC-A1,8V-S2 KSC-A2V-S1 KSC-A2V-S2

Pokrycie absorbera –  CERAMIC-METAL-STRUCTURE (CERMET): eta plus®, Sunselect®

Powierzchnia kolektora [m²] 2 2 2,33 2,33

Powierzchnia absorbera [m²] 1,8 1,8 2,11 2,11

Długość [A] [mm] 1953 1953 2272 2272

Szerokość [B] [mm] 1026 1026 1026 1026

Wysokość [H] [mm] 94 94 94 94

Objętość płynu w kolektorze [dm³] ~1,01 ~1,01 ~1,2 ~1,2

Obudowa – Wanna aluminiowa

Kolor obudowy – Niemalowana Brązowy
 (RAL 8019) Niemalowana Brązowy

 (RAL 8019)

Współczynnik absorpcji – α > 0,95 α > 0,95 α > 0,95 α > 0,95

Współczynnik emisji – ε < 0,05 ε < 0,05 ε < 0,05 ε < 0,05

Max temperatura pracy [º C] 120 120 120 120

Dopuszczalna temperatura 
bez cyrkulacji [º C] 218 218 218 218

Max ciśnienie robocze [bar] 6 6 6 6

Ciężar [kg 37,5 37,5 43 43

Izolacja cieplna [mm] 50 wełny mineralnej 

Pokrywa kolektora – Szyba solarna hartowana o grubości  
4 mm

Grupy solarne Konstrukcje wsporcze

Zalety kolektorów słonecznych Zastosowanie

Dane techniczne kolektorów APAREL

Przekaźnikowy
moduł mocy

Osprzęt do instalacji solarnych

Sterownik 
mikroprocesorowy

Konstrukcja nośna 
dla dachu płaskiego  
zapewniająca kąt 45 °
(dach kryty papą)

Konstrukcja nośna 
dla dachu posiadającego 
kąt pochylenia 45 ° 
(dach kryty 
dachówką ceramiczną)

Kolektor słoneczny

Kolektor słoneczny

Wysoka efektywność
W polskich warunkach klimatycznych roczny zysk energetyczny z 1 m² kolektora wynosi 
ok. 525 kWh. Woda może być ogrzewana energią słoneczną przez 240 dni w roku.
Długa żywotność
Wykonanie kolektora zapewnia najwyższą jakość i trwałość minimum 25 lat. 
Prosty montaż

• Ogrzewanie wody
• Ogrzewanie budynków
•  Ogrzewanie wody w basenach kąpielowych
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Zabezpieczanie przeciążeniowe i przeciwprzepięciowe 
systemów fotovoltaicznych PV za pomocą specjalnych 
bezpieczników topikowych PV oraz ograniczników 
przepięć ETITEC – PV 

Fotovoltaica - pozyskiwanie energii elektrycznej z energii sło-

necznej - jest jedną z najbardziej rozwijających się dziedzin. 

Systemy fotovoltaiczne wymagają precyzyjnego zabezpiecze-

nia od przeciążeń, zwarć oraz od przepięć. Do tego celu służą 

specjalne bezpieczniki topikowe na prąd stały (DC) oraz ogra-

niczniki przepięć ETITEC B-PV i ETITEC C-PV firmy ETI Polam.

Przy pozyskiwaniu energii elektrycznej z energii słonecznej 

używa się półprzewodnikowych (monokrystalicznych lub po-

likrystalicznych) krzemowych ogniw słonecznych, które gene-

rują energię elektryczną kiedy są oświetlane słońcem. Ogniwa 

słoneczne wielkości ok. 12,5x12,5 cm generują w przybliżeniu 

napięcie 0.6 V i największy prąd do 3,5 A. Aby osiągnąć wyż-

sze napięcie, (w praktyce używane 400V) ogniwa słoneczne 

łączone są szeregowo, a dla osiągnięcia wyższego prądu należy 

połączyć je równolegle – takie zestawy nazywamy modułami 

PV, które są już zmontowane przez producenta. W instalacji 

fotovotaicznej zacienienie jednego z paneli powoduje w tym 

panelu stan zwarcia i przepływ prądu zwarciowego Isc będą-

cego sumą prądów pochodzących z innych łańcuchów paneli 

PV. Ponadto uszkodzenie wewnętrzne falownika może spo-

wodować przepływ prądu zwarciowego (którego źródłem jest 

główna sieć zasilająca) do układu paneli PV (Rys. 1). W celu 

uniknięcia powyższych zagrożeń, stosuje się dwa poziomy 

ochrony za pomocą bezpieczników topikowych w systemach 

PV a mianowicie:

1. Poziom l bezpieczników topikowych (Rys. 1) – używa się 

szczególnie do wyłączania prądów zwarciowych DC w obsza-

rze paneli PV – w bezpośredniej bliskości kolektorów słonecz-

nych, specjalnie zaprojektowanych i zbadanych bezpieczników 

topikowych cylindrycznych 10 x 38 mm CH 10 DC (Rys. 1). Bez-

pieczniki CH 10 DC przeznaczone są do pracy w rozłączniku 

PCF 10 DC. Bezpieczniki te posiadają specjalną charakterystykę 

czasowo-prądową t-I –gPV przypominającą charakterystykę gR 

bezpieczników Ultra-Quick do zabezpieczania elementów pół-

przewodnikowych.

2. Poziom ll bezpieczników topikowych – zabezpieczenie 
główne PV (Rys.2) jest zwykle umiejscowiony w pobliżu za-

cisków wejściowych przekształtnika AC/DC i jest elektrycznie 

połączony z rozłącznikami pierwszego poziomu. Wkładki to-

pikowe PV DC są zwykle przystosowane na prąd stały na na-

pięcie znamionowe DC 750V – 1100V i są umieszczone w pod-

stawach bepiecznikowych lub rozłącznikach, które umożliwiają 

bezpieczne i szybkie odłączenie przekształtnika od paneli PV 

i całego obwodu prądu stałego. Na tym poziomie zwykle uży-

wa się wkładek PV DC na napięcie DC 750V-1100V (Rys. 2), 

które znajdują się w programie produkcyjnym firmy ETI. 

Ochrona przeciwprzepięciowa systemów 
fotovoltaicznych PV

Instalacje fotovoltaiczne zawierają zazwyczaj urządzenia i apa-

raty o niskiej wytrzymałości przepięciowej i odporności na prą-

dy udarowe. Panele PV umieszczone na zewnątrz obiektu – naj-

częściej na dachu narażone są na przepięcia spoowodowane 

bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym, przepięcia łą-

czeniowe i wnikanie prądu piorunowego do wnętrza budynku. 

W zależności od ich położenia, panele PV powinny być chro-

nione przed bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym za 

pomocą zewnętrznej instalacji odgromowej. Ochronę instalacji 

fotovoltaicznej PV przed przepięciami zapewniają ograniczniki 

przepięć ETITEC B-PV oraz ETITEC C-PV (Rys. 3).Ograniczniki 

przepięć ETITEC B-PV są przeznaczone do montażu w instalacji 

obiektu wyposażonego w zewnętrzną instalację odgromową, 

natomiast ograniczniki ETITEC C-PV są przeznaczone do insta-

lacji w obiektach bez zewnętrznej instalacji odgromowych.
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