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AREL AS

Asymetryczna oprawa LED
Korpus:
Malowana na biało (RAL9016) lub szaro (RAL9006) blacha stalowa

Optyka:
AS – reflektor asymetryczny malowany na biało (RAL9016)

LED:
Mid Power LED
CRI80 (CRI90 na życzenie)
3…ciepła biała 3000K
4…chłodna biała 4000K

Wyposażenie elektryczne:
Driver LED
ND – nieściemnialny (standard)
DALI – ściemnialny cyfrowo DALI

Przeznaczenie:
Do montażu natynkowego lub zwieszakowego.
Oprawa przeznaczona do montażu w szkołach – tablice szkolne,  
sklepach regały, półki sklepowe. Oświetlenie powierzchni pionowych.

Akcesoria:
Zestaw zwieszków ZHX11.

Asymetric LED luminaires
Body:
White painted (RAL 9016) metal sheet, available also in grey RAL9006

Optic:
AS - white painted (highly reflective RAL 9016) asymetric reflector

LED:
Mid Power LED
CRI80 (CRI90 on request)
3…warm white 3000K
4…cold white 4000K

Wiring:
LED current driver
ND - not dimmable (standard)
DALI - dimmable DALI

Application:
Surface or pendant installation
These LED fittings are recommended school classrooms, shops, and for 
illumination of another vertical areas.

Accessories:
Suspension set ZHX11.
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& - 3 = 3000K, 4 = 4000K,    lm – strumień świetlny z oprawy / luminaire light output     R - rozstaw zwieszaków / distance of hanging points

Oprawa rastrowa LED
Korpus:
Malowana na szaro (RAL 9007) blacha stalowa

Optyka:
KV – system optyczny z rastra parabolicznego kategorii C2 

z wysokopolerowanego aluminium ze zintegrowanym kloszem opal 
KVM – system optyczny z rastra parabolicznego kategorii C2 z matowego 

aluminium ze zintegrowanym kloszem opal

LED:
Mid Power LED
CRI80 (CRI90 na życzenie)
3…ciepła biała 3000K
4…chłodna biała 4000K

Wyposażenie elektryczne:
Driver LED
ND – nieściemnialny (standard)
DIM – ściemnialny analogowo 1 -10V
DALI – ściemnialny cyfrowo DALI

Przeznaczenie:
Oprawa zwieszakowa oświetlenia pośrednio / bezpośredniego, z dwu- 
obwodowym okablowaniem, pozwalającym sterować oddzielnie każdym 
obwodem.
Oprawa do biur, pomieszczeń handlowych i ogólnego przeznaczenia 
z wysokimi wymaganiami co do ograniczenia olśnienia.
Komplet zwieszaków linkowych ZHX11 w komplecie z oprawą.

LED direct/indirect luminaires
Body:
Grey painted (RAL9007) metal sheet

Optic:
KV - double parabolic louvre category C2 of highly polished aluminium, with 

opal cover of LED modules
KVM - double parabolic louvre category C2 of mat aluminium, with opal 

cover LED modules

LED:
Power LED
CRI80 (CRI90 on request)
3…warm white 3000K
4…cold white 4000K

Wiring:
LED current driver
ND- not dimmable (standard)
DIM - dimmable 1-10V DC
DALI - dimmable DALI

Application:
Pendant fittings with 2-circuits wiring (direct and indirect light distribution), 
each circuit can be switched separately.
These LED fittings are recommended for offices, for lighting areas with high 
requirements for light and glare control.
Suspension set ZHX11 included.
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AREL AS

Asymetryczna oprawa LED
Korpus:
Malowana na biało (RAL9016) lub szaro (RAL9006) blacha stalowa

Optyka:
AS – reflektor asymetryczny malowany na biało (RAL9016)

LED:
Mid Power LED
CRI80 (CRI90 na życzenie)
3…ciepła biała 3000K
4…chłodna biała 4000K

Wyposażenie elektryczne:
Driver LED
ND – nieściemnialny (standard)
DALI – ściemnialny cyfrowo DALI

Przeznaczenie:
Do montażu natynkowego lub zwieszakowego.
Oprawa przeznaczona do montażu w szkołach – tablice szkolne,  
sklepach regały, półki sklepowe. Oświetlenie powierzchni pionowych.

Akcesoria:
Zestaw zwieszków ZHX11.

Asymetric LED luminaires
Body:
White painted (RAL 9016) metal sheet, available also in grey RAL9006

Optic:
AS - white painted (highly reflective RAL 9016) asymetric reflector

LED:
Mid Power LED
CRI80 (CRI90 on request)
3…warm white 3000K
4…cold white 4000K

Wiring:
LED current driver
ND - not dimmable (standard)
DALI - dimmable DALI

Application:
Surface or pendant installation
These LED fittings are recommended school classrooms, shops, and for 
illumination of another vertical areas.

Accessories:
Suspension set ZHX11.

//

REFLEKTOR ASYMETRYCZNY /
  ASYMETRIC REFLECTOR

/

& - 3 = 3000K, 4 = 4000K,    lm – strumień świetlny z oprawy / luminaire light output     R - rozstaw zwieszaków / distance of hanging points

Oprawa rastrowa LED
Korpus:
Malowana na szaro (RAL 9007) blacha stalowa

Optyka:
KV – system optyczny z rastra parabolicznego kategorii C2 

z wysokopolerowanego aluminium ze zintegrowanym kloszem opal 
KVM – system optyczny z rastra parabolicznego kategorii C2 z matowego 

aluminium ze zintegrowanym kloszem opal

LED:
Mid Power LED
CRI80 (CRI90 na życzenie)
3…ciepła biała 3000K
4…chłodna biała 4000K

Wyposażenie elektryczne:
Driver LED
ND – nieściemnialny (standard)
DIM – ściemnialny analogowo 1 -10V
DALI – ściemnialny cyfrowo DALI

Przeznaczenie:
Oprawa zwieszakowa oświetlenia pośrednio / bezpośredniego, z dwu- 
obwodowym okablowaniem, pozwalającym sterować oddzielnie każdym 
obwodem.
Oprawa do biur, pomieszczeń handlowych i ogólnego przeznaczenia 
z wysokimi wymaganiami co do ograniczenia olśnienia.
Komplet zwieszaków linkowych ZHX11 w komplecie z oprawą.

LED direct/indirect luminaires
Body:
Grey painted (RAL9007) metal sheet

Optic:
KV - double parabolic louvre category C2 of highly polished aluminium, with 

opal cover of LED modules
KVM - double parabolic louvre category C2 of mat aluminium, with opal 

cover LED modules

LED:
Power LED
CRI80 (CRI90 on request)
3…warm white 3000K
4…cold white 4000K

Wiring:
LED current driver
ND- not dimmable (standard)
DIM - dimmable 1-10V DC
DALI - dimmable DALI

Application:
Pendant fittings with 2-circuits wiring (direct and indirect light distribution), 
each circuit can be switched separately.
These LED fittings are recommended for offices, for lighting areas with high 
requirements for light and glare control.
Suspension set ZHX11 included.
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ZHX11

# - typ drivera / wiring

47

AREL D/I W
lm

A B C R kg
KV KVM

AREL3000 RM2 /DI 40 4 100 4 100
1245

245 55

990 5,5
AREL4000 RM2 /DI 56 5 800 5 800

AREL5000 RL2 /DI 65 6 000 6 000
1545 1250 7,0

AREL6000 RL2 /DI 79 8 800 8 800




