
LED dla miast przyjaznych
mieszkańcom
Nowe życie miasta dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu światła



LED dla miast przyjaznych mieszkańcom2

Miasta też mogą mieć własną tożsamość, być znane jako miejsca wyjątkowe, piękne i bezpieczne.
Wysokiej jakości białe światło może całkowicie zmienić nocną scenerię, podkreślając urok miejskiej
architektury i tworząc przyjazny nastrój zachęcający do spędzania czasu w tym otoczeniu. Ponadto
poprawia ogólne bezpiczeństwo dróg, co przekłada się na mniejszą liczbę wypadków. Dzięki
rozwiązaniom firmy Philips przejście na oświetlenie LED i ożywienie miejskiej przestrzeni jest łatwiejsze
niż można sobie wyobrazić.

Oświetlenie LED
firmy Philips -
partner dla miast
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Oferowane przez nas rozwiązania nie zakłócają efektu
„ciemnego nieba”, ponieważ ograniczają emisję światła do
tego, kiedy i gdzie jest naprawdę potrzebne. Dzięki temu
przestrzeń zachowuje swój urok, naturalny rytm i charakter.

Lepsze doświadczenia, lepsze życie
Na kolejnych stronach opisaliśmy, jak firma Philips może
pomóc w budowaniu przyjaznego otoczenia, czystych,
uporządkowanych przestrzeni oraz bezpiecznych i
estetycznych ulic oświetlonych światłami LED. Pomagamy
miastom kreować wizerunek miejsc pełnych sił witalnych i
przyjaznych mieszkańcom. Ożywiamy nocną panoramę przy
minimalnym zużyciu energii oraz pomagamy osiągnąć więcej
przy mniejszych nakładach. Wiemy, że nasi klienci dokładnie
tego oczekują.

Od lewej (góra) do prawej: Magdeburg, Niemcy/ Valladolid, Hiszpania/ Ministerlaan, Eindhoven, Holandia/ Fyn, Dania

Zobacz różnicę dzięki oświetleniu Philips
Wierzmy w potrzebę konstruowania nowatorskich systemów
oświetlenia zewnętrznego, które upiększają i inspirują.
Jednocześnie chcemy uszanować delikatną równowagę
między tożsamością miasta a potrzebami jego mieszkańców.
Doświadczenie i bezkonkurencyjna specjalistyczna wiedza
pozwalają nam tworzyć systemy oświetlenia LED, które są
praktyczne i estetyczne, a przy tym zużywają mało energii i są
przyjazne dla środowiska. To systemy poprawiające jakość
życia w miastach, a jednocześnie nie nadwyrężające zasobów
planety.

Odpowiedzialny wybór
Powszechnie wiadomo, że nieefektywne oświetlenie jest
jednym z powodów zubażania cennych zasobów naszej
planety, a emisja różnych szkodliwych związków pogarsza
jakość powietrza, którym oddychamy. Ale ważne jest także
zrozumienie jaki wpływ ma sztuczne oświetlenia na sen i inne
naturalne procesy decydujące o ogólnej jakości naszego życia.
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Od lewej (góra) do prawej (dół): Bruksela, Belgia/ Berlin, Niemcy/ Breskens, Holandia/ Bilbao,

Hiszpania/ Eindhoven, Holandia

Wprowadzenie do
oświetlenia LED
Bardzo wydajne, o długiej trwałości, przyjazne dla środowiska i dające
pełną możliwość kontroli — lampy LED otworzyły całkowicie nowy
obszar możliwości w budowaniu systemów oświetlenia. W ciągu
ostatnich 10 lat postęp technologiczny osiągnął niemal prędkość światła.
Powstały rozwiązania umożliwiające fascynujące oświetlanie różnych
przestrzeni i kształtowanie przeróżnych nastrojów przy użyciu
intensywnego białego lub kolorowego światła. A to wszystko przy zużyciu
energii stanowiącym zaledwie ułamek energii potrzebnej
konwencjonalnym systemom.

Zewnętrzne oświetlenie LED
Do niedawna światła LED nadawały się do oświetlania jedynie wąskich ulic — ich
przydatność w innych miejskich zastosowaniach była bardzo ograniczona. Obecnie dzięki
kilku przełomowym technologiom potrafią one zapewnić jednorodne oświetlenie ulic
osiedlowych o szerokości nawet 15 metrów (w zależności od oczekiwanego poziomu
oświetlenia). Emitowane białe światło jest wyraźne i przyjazne, ma znakomity
wspólczynnik oddawania barw i nie generuje żadnych efektów olśnień, dzięki czemu
miasto sprawia wrażenie bezpieczniejszego i wygląda o wiele atrakcyjniej.

Oszczędzanie energii
Lecz światła LED to nie tylko estetyka. Ta technologia jest niezwykle energooszczędna
— generuje białe światło o jednorodnie wysokiej jakości, jasności i natężeniu przy zużyciu
energii niższym nawet o 70%. Lampy LED mają też niezwykle długą trwałość, co umożliwia
wyeliminowanie większości prac serwisowych i konserwacyjnych wymaganych przy
tradycyjnych systemach oświetleniowych. To gotowe do użytku, przyszłościowe
rozwiązania, których cena zakupu zwróci się z nawiązką już w trakcie użytkowania
opraw.

Rozwiązania przyjazne dla środowiska
Ekologia i poszanowanie środowiska to absolutne priorytety firmy Philips. Dlatego nasze
systemy oświetlenia LED nie tylko zużywają mało energii, ale ich cała konstrukcja ma
proekologiczny charakter. Większa trwałość oznacza rzadszą konieczność wymiany, a
więc mniejszą ilość odpadów — źródła nie zawierają związków rtęci. Ponadto można je
montować w specjalnych oprawach zoptymalizowanych pod kątem łatwego demontażu
i utylizacji. To ekologiczna alternatywa dobra i dla miasta, i dla całej planety.
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Obecne czasy są niezwykle ciekawe dla wszystkich projektantów systemów oświetleniowych opartych
na lampach LED, ponieważ stwarzają zupełnie nowe możliwości zastosowań światła. Głównie jest to
zasługa dwóch pionierskich technologii — odpowiedników źródeł światła i płyt LED. Każda innowacja
jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez użytkowników i ma na celu poprawę ich samopoczucia
w domu i w najbliższym otoczeniu.

2 technologie
LEDGINE i Fortimo

Płyta LED (LEDGINE)
Systemy oświetlenia bazujące na płytach LED zapewniają tę
samą doskonałą jakość światła i mają te same elementy
konstrukcyjne, co systemy Fortimo. Ponadto doskonale
zachowują atmosferę pory nocnej, ponieważ maksymalnie
zredukowano w nich efekty olśnień, zakłóceń i zalewania
światłem. W porównaniu z Fortimo mają znacznie większą
przydatność do zastosowań zewnętrznych. Wielowarstwowa
optyka pozwala na swobodne dopasowanie rozwiązania do
konkretnych wymogów oświetlenia dróg głównych, uliczek
miejskich, centrum miasta czy terenu mieszkalnego, a także
jego błyskawiczną przyszłą modernizację.

Odpowiedniki źródeł światła (Fortimo)
Systemy generujące rozproszony strumień światła LED są
nazywane „odpowiednikami źródeł światła”, ponieważ tworzą
atmosferę podobną do tej wytwarzanej przez systemy PL i PL-
T. Dzięki technologii oddalonego luminoforu fosforowego
światło zapewnia pełne poczucie komfortu osobom
znajdującym się w jego zasięgu. Co więcej, ułatwiają doskonałe
rozpoznawanie twarzy i stwarzają większe poczucie
bezpieczeństwa. To przełomowa technologia, stanowiąca
atrakcyjną pod względem ekologicznym i ekonomicznym
propozycję dla systemów oświetlenia obszarów mieszkalnych
oraz gwarantująca jednorodność barwy światła we wszystkich
zainstalowanych oprawach, niezależnie od upływu czasu.
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Drogi — system IridiumUlice na terenach mieszkalnych — system CitySoul

LEDGINE
Białe światło LED to doskonała propozycja dla każdego miasta. Tym niemniej stały postęp
techniczny w dziedzinie oświetlenia LED powoduje, że władze niektórych miast wstrzymują
decyzję o wymianie dotychczasowych systemów, ponieważ obawiają się, że nowy system
wkrótce stanie się przestarzały. Na szczęście pojawiła się wyjątkowa technologia LEDGINE,
która umożliwia przejście na oświetlenie LED już teraz! 
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Oszczędność
energii

Niższe zużycie energii niż w konwencjonalnych systemach oświetlenia oraz mniejsza
emisja CO2

Oszczędność energii/przyszłościowy charakter

Współpraca z przyszłymi rozwiązaniami poprawiającymi efektywnośćMożliwość
modernizacji

Bezpieczeństwo/niezawodność/zgodność z normami

Łatwy i szybki montaż na miejscu bez używania narzędziMożliwość
serwisowania

Gwarancja bezpiecznej drogi do domuJakość oświetlenia

Do wszystkich zastosowań, zgodne z właściwymi normamiWszechstronność

Elastyczność

Pełen zakres opraw i wymienność
komponentów

Możliwość wyboru spośród kilku rodzin
opraw

Preferencje/strategia Możliwość wyboru barwy światła w zależności od
miejskiej strategii lub preferencji

8 000 K 6 000 K 5 000 K 2 000 K

Drogi szybkiego ruchu — system SpeedStar
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Jeden łatwy w obsłudze zatrzask przytrzymujący
oprawę

Wnętrze lampy LEDGINE

Odkręcenie 2 śrub powoduje poluzowanie całego
źródła LEDGINE (dostępna również wersja z
chwytakami magnetycznymi)

Szybkozłączki umożliwiają łatwe odłączenie zasilania i
sterowników

Przekręcenie blokady spowoduje poluzowanie płyty
montażowej

Płyta montażowa opadnie w dół, zapewniając wygodny
dostęp do wszystkich układów

Szybkozłączki umożliwiają łatwe odłączenie zasilania
wentylatora

Podnieś i wyjmij cały moduł LEDGINE

Szybkozłączki umożliwiają łatwe odłączenie sterownika
od lampy LEDGINE

Podnieś i wyjmij całą płytę montażową

Modernizacja w minutę
Lampy LEDGINE posiadają wszystkie znane
zalety białych świateł LED, uzupełniając je o
nowoczesną, przyszłościową konstrukcję, która
znacznie przyspiesza i ułatwia modernizację.
Oświetlenie LED można zamontować w miejsce
istniejącego oświetlenia HID, zachowując tę
samą jakość światła, odstępy między punktami
montażu i wysokość punktów. A dzięki
możliwości obsługi bez narzędzi cała wymiana
potrwa zaledwie minutę.

Rozwiązania oszczędzające energię
W porównaniu z tradycyjnymi źródłami światła
lampy LEDGINE mogą zużywać nawet 70%
mniej energii, przyczyniając się do ograniczenia
emisji CO2. Są bardzo wydajne, mają niezwykle
długą trwałość (50 000 godzin) oraz wymagają
minimalnych czynności serwisowych. Ponadto
moduły lamp LEDGINE opracowano pod kątem
łatwości modernizacji, dlatego bez problemu
można w nich stosować przyszłe rozwiązania
poprawiające efektywność działania systemu.

Różnorodna stylistyka
Istnieją cztery typy opraw różniących się
wyglądem — CitySoul LEDGINE, SpeedStar
LEDGINE, MileWide LEDGINE i CitySpirit
Street LEDGINE — są montowane na specjalnie
opracowanych masztach i wspornikach. W ten
sposób każde miasto otrzymuje kompletne
rozwiązanie budujące jego tożsamość, a nie tylko
system oświetlenia. Systemy LEGDINE
doskonale nadają się do oświetlania każdego
rodzaju miejskich ulic. Mogą zastąpić całą
istniejącą instalację oświetleniową w systemie
HID albo ją uzupełnić, idealnie wtapiając się
wizualnie w dotychczasowe środowisko.

Możliwość modernizacji serwisowania
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Przyszłościowe rozwiązanie
Oprawy firmy Philips z modułami LEDGINE to
rozwiązanie na całe lata, które można
unowocześniać przez zwykłą wymianę modułu.
Można więc już teraz stworzyć miasto o
autentycznej, unikatowej estetyce, a w
przyszłości w tych samych oprawach montować
kolejne generacje lamp LED. Innymi słowy
inwestycja w system oświetlenia LEDGINE
jeszcze długo będzie oceniana jako doskonały
krok w przyszłość. Co ważne, umożliwia on
błyskawiczną adaptację do zmieniających się
wymogów prawnych. Gdy tylko pojawi się taka
potrzeba, „stare”, niespełniające norm
oświetleniowych systemy można szybko
wymienić na nowe wersje, spełniające te
wymogi.

Przyjazne dla oka, planety i kieszeni
Systemy LEDGINE są dostępne w trzech
wersjach odpowiednich dla różnych strategii
oświetlenia miasta — nastrojowej,
energooszczędnej i ekonomicznej. Wersja
ComfortLine zapewnia ciepłą atmosferę o
doskonałym komforcie wizualnym i minimalnym
efekcie olśnienia. System GreenLine zapewnia
kompromis między wydajnością a zużyciem
energii, pozwalając ograniczyć wysokość
rachunków za energię i emisję dwutlenku węgla.
Z kolei wersja EconomyLine jest adresowana do
miast, które preferują niższe temperatury
barwowe i wystarczą im tylko ograniczone
oszczędności na zużyciu energii.

Chcę zaoferować naszym mieszkańcom atmosferę ciepłego światła o maksymalnie zredukowanym
efekcie olśnienia.

Poszukuję najbardziej energooszczędnego rozwiązania, które maksymalnie obniży rachunki za prąd i
emisję gazów cieplarnianych.

Interesuje mnie ekonomiczne rozwiązanie z niższą temperaturą barwową i pewnymi oszczędnościami
w zakresie zużycia energii.

ComfortLine

GreenLine

EconomyLine

Wielowarstwowe

Wielopunktowe

Czas

Czas

2 000 K

5 000 K

6 000 K

8 000 K

Jakość oświetlenia LEDGINE
System LEDGINE jest dostępny w czterech
różnych wersjach o wielowarstwowej optyce,
umożliwiając dopasowanie rozwiązania do
konkretnego miejsca (ulica, droga, centrum
miasta, tereny mieszkalne). W odróżnieniu od
rozwiązań z optyką wielopunktową
równomierny rozsył przekłada się na doskonałą
jednorodność światła, a w pełni kontrolowane
wiązki minimalizują efekt olśnienia (zobacz
ilustrację poniżej). Wszystkie oprawy systemu
LEDGINE gwarantują zachowanie efektu
ciemnego nieba (0 kandeli). W tym celu są m.in.
wyposażone w płaskie szklane pokrywy
optyczne. Co więcej, mogą bezpośrednio
zastąpić instalacje typu HID, pozwalając
radykalnie obniżyć zużycie energii bez
uszczerbku na jakości światła i bezpieczeństwa.

System LEDGINE oferuje elementy
umożliwiające budowanie optymalnych
rozwiązań — teraz i w przyszłości. Jest dostępny
w trzech wariantach temperatur barwowych:
ciepłej bieli — 3000 K, neutralnym — 4000 K i
chłodnej bieli — 5600 K. Każdy system zapewnia
łatwość rozpoznawania twarzy, nawet z dużej
odległości, wzmacniając w przechodniach
poczucie bezpieczeństwa. Poziom oświetlenia
otoczenia odpowiada standardom. Nie
występuje efekt odcięcia od strefy światła
(przejście od strefy podstawowej do
drugorzędnej jest płynne), a światło dociera
również na poziom chodnika.

Zmiana jakości światła z upływem czasu
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Sprawdzone dla różnych
środowisk

W przeszłości przedstawiano wiele liczb i
statystyk dotyczących oświetlenia LED, jednak
większość z nich pochodziła z pomiarów
dokonywanych w kontrolowanych warunkach.
Wiemy, że zastosowania światła bardzo różnią
się między sobą. Oprawy Philips z modułami
LEDGINE uwzględniają tę specyfikę. Bez względu
na docelowe środowisko pracy wszystkie
oprawy LEDGINE gwarantują dostarczanie
białego światła o niezmiennie wysokiej jakości i
wydajności przez cały okres ich użytkowania,
niezależnie od temperatury otoczenia (co
doskonale widać na dołączonych wykresach).
Nigdy dotąd przejście na oświetlenie zewnętrzne
oparte na technologii LED nie było tak łatwe i
pewne.

Utrzymanie strumienia świetlnego
w temperaturze otoczenia 10ºC

Utrzymanie strumienia świetlnego
w temperaturze otoczenia 25ºC

Utrzymanie strumienia świetlnego
w temperaturze otoczenia 35ºC
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LEDGINE – narzędzie wyboru systemu
Aby maksymalnie ułatwić użytkownikom
wybór właściwego rozwiązania
oświetleniowego, opracowaliśmy specjalne
internetowe narzędzie, które jest bardzo łatwe
w obsłudze. Po określeniu wymagań
dotyczących konkretnego zastosowania oraz
strategii i preferencji miasta narzędzie
zaproponuje najlepiej pasujący moduł
LEDGINE. Wystarczy wybrać żądany produkt
z listy opcji systemów oświetlenia miast i dróg.
Następnie w rozwijanych opcjach menu należy
wskazać oczekiwane parametry szczegółowe, 

takie jak klasa oświetlenia, szerokość drogi i
odstępy między punktami świetlnymi. W oknie
narzędzia zostaną wyświetlone trzy opcje:
GreenLine – nastawiona na energooszczędność,
ComfortLine – zorientowana na uzyskanie
dokładnie żądanej atmosfery, i EconomyLine –
najtańsza w zakupie. Kliknięcie opcji spowoduje
wyświetlenie opisu specyfikacji danego systemu
w planowanym projekcie. Narzędzie wyboru
systemu LEDGINE jest umieszczone na stronie
www.philips.com/urbanlighting

Oświetlenie miejskie CitySoul LEDGINE SpeedStar LEDGINE

Systemy LEDGINE a tradycyjna
technologia

W porównaniu z tradycyjną technologią, systemy LEDGIN oferują kluczową zaletę w postaci optyki dopasowanej do rodzaju zastosowania. W ten
sposób pozwalają zminimalizować zjawisko rozlewania światła, zoptymalizować jego rozsył oraz poprawić jakość oddawania barw praktycznie w każdym
docelowym środowisku.
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Przy obecnej świadomości ekologicznej i wiedzy o wpływie gazów cieplarnianych na
funkcjonowanie całej planety nie można nie zwrócić uwagi na udział oświetlenia miejsc
publicznych w rachunkach za energię opłacanych przez miasto, co stanowi ok. 40% łącznych
wydatków na energię. Wyposażenie systemów oświetleniowych w urządzenia do zdalnego
zarządzania pozwoliłoby zmniejszyć te koszty o połowę.

Właściwe światło we
właściwym czasie
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Starsense
Kompleksowy system Telemanagement z pełną
obsługą programową i układem podłączeń,
umożliwiający sterowanie i monitorowanie
infrastruktury oświetleniowej. Urządzenie
sterujące punktami świetlnymi (OLC) można
zabudować w oprawie lub zamontować na
słupie. System oferuje przyciemnianie,
sterowanie przez Internet oraz sygnalizowanie
awarii. Ponadto szacuje czas eksploatacji lamp, co
ułatwia prace serwisowe. Pozwala zmniejszyć
zużycie energii nawet o 70%.

Dynadimmer
Dodatkowy sterownik montowany do każdego
punktu świetlnego. Przeznaczony do urządzeń
elektronicznych. Można go zabudować w latarni.
Sterownik potrafi stosować 5 różnych stopni
ściemniania, dowolnie konfigurowanych pod
względem poziomu i czasu trwania. Typowe
oszczędności w zużyciu energii to 40% rocznie.

Lumistep
Elektroniczny dwuzakresowy statecznik
pozwalający zmniejszyć strumień świetlny lampy,
a w efekcie ilość zużywanej przez nią energii
przez okres 6, 8 lub 10 godzin
(3 zaprogramowane wartości — nie można ich
zmienić). Nie wymaga zewnętrznego sterownika.
Potencjalna oszczędność energii (w systemach
zasilania) sięga 23% w wersjach 60-watowych i
40% w wersjach 90- i 140-watowych.

Ze wstępnie ustawionym poziomem ściemnieniaZ dynamiczną zmianą natężenia strumienia
świetlnego

Ze wstępnie ustawionym poziomem ściemnienia

Możliwość
oszczędności

do 70%

Możliwość
oszczędności do 66%

Możliwość
oszczędności

do 50%
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Nasze oprawy nie emitują
dwutlenku węgla
Ekologia i ograniczanie zużycia energii to absolutne priorytety firmy Philips. Chcemy dostarczać użytkownikom
rozwiązania, które dzięki efektywnej optyce, wydajnym źródłom światła i inteligentnym sterownikom są wzorem
energooszczędności. Zastosowanie technologii LED pozwoliło radykalnie ograniczyć zużycie energii przez nasze
oprawy, jednak w przypadku niektórych rodzin produktów postanowiliśmy pójść krok dalej i całkowicie zneutralizować
ich wpływ na środowisko. System SpeedStar to nie tylko przełom w dziedzinie energooszczędnych rozwiązań
oświetlenia dróg — to również pierwsze oprawy, które uzyskały certyfikat zerowej emisji dwutlenku węgla!

Emisja dwutlenku węgla w procesie produkcji tych opraw została zweryfikowana przez niezależną, zewnętrzną agencję.
Jego ilość, powstałą przy produkcji opraw, możemy całkowicie zrekompensować dzięki finansowaniu określonych
projektów ukierunkowanych na ograniczenie emisji związków węgla. Wkrótce program zostanie rozszerzony na
pozostałe kluczowe systemy oświetlenia zewnętrznego, takie jak CitySoul i CitySpirit. Najlepsza w swojej klasie
energooszczędności, produkcja w zakładzie spełniającym normę ISO‑14001 umożliwiająca całkowite
zrekompensowanie emisji dwutlenku węgla — SpeedStar to bez wątpienia najbardziej przyjazny dla środowiska system
opraw dostępny na rynku.
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Program LED
GREEN
Odpowiedzialne podejście do środowiska naturalnego oznacza
znalezienie równowagi pomiędzy oszczędnością energii (oraz
ograniczeniem emisji CO2) a kosztami w całym okresie użytkowania
opraw LED. Program LED GREEN daje pewność, że w odpowiednim
czasie we wszystkich oprawach moduły LEDGINE będą wymieniane na
nowsze i bardziej efektywne.

Pewność użyteczności gwarantowana przez firmę Philips
W celu zapewnienia maksymalnej efektywności systemu LEDGINE jego moduły muszą
być co 6–8 lat wymieniane na nowe. W ramach programu LED GREEN przejmujemy
ten obowiązek na siebie. W odpowiednim terminie dokonujemy wymiany modułu we
wszystkich oprawach objętych programem, udzielając pełnej gwarancji na okres 10 lat.
W ten sposób użytkownik nie musi się martwić nieprzewidzianymi kosztami napraw. Co
więcej, przy zmianach w technologii LED oczekiwanych w ciągu najbliższych 12 lat dwie
modernizacje co 6 lat mogą przynieść ograniczenie zużycia energii i emisji CO2

o dodatkowe 45%.

Planowe modernizacje
Program LED GREEN to niezwykle atrakcyjna finansowo propozycja, radykalnie
ułatwiająca planowanie przyszłych unowocześnień. Mając pełną kontrolę nad budżetem
i elastyczność wyboru, można już w tej chwili pozwolić sobie na przejście na technologie
LED, po czym przez kolejne 10 lat cieszyć się znacznymi oszczędnościami energii.
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Przykładowy plan
miasta
\\ 01 . Drogi główne

\\ 02 . Drogi miejskie

\\ 03 . Tereny mieszkaniowe

\\ 04 . Centrum miasta

\\ 05 . Oświetlenie architektoniczne

\\ 01
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Rewolucyjne oświetlenie LED
Technologia LED rewolucjonizuje funkcjonalne oświetlenie
zewnętrzne najważniejszych dróg w mieście. Jest nie tylko
energooszczędne i podatne na sterowanie, ale można je także
przyciemniać. Na przykład system Starsense eliminuje straty w
oświetleniu w porze nocnej przy mniejszym natężeniu ruchu,
a więc przy niższym zapotrzebowaniu na światło. Starsense
jest łatwy w montażu, a predefiniowane schematy
przyciemniania zapewniają oszczędność energii.

Zmniejszenie liczby wypadków
Zastosowanie białych świateł LED sprawia, że ulice są
bezpieczniejsze dla kierowców i pieszych. Kluczowe znaczenie
dla bezpieczeństwa na drogach ma widoczność, a testy
pokazują, że białe światło odczuwalnie ją poprawia. Kierowcy
nie tylko szybciej dostrzegają ruch na poboczu, ale także mają
więcej czasu na zatrzymanie pojazdu, kiedy coś pojawi się
przed nimi na drodze. Poprawia się także bezpieczeństwo
pieszych, ponieważ łatwiej zauważą oni nadjeżdżające pojazdy
i stosownie zareagują. W efekcie stosowanie białego światła
LED pozwoli zapobiec wielu poważnym obrażeniom, a nawet
uratuje niejedno życie.

Drogi główne
Miasta są narażone na ciagłą presję osiągnięcia celów związanych z ograniczeniem zużycia energii, a
jednocześnie mają obowiązek dostarczania oświetlenia zgodnego z różnymi normami. Wszystkie nasze
oprawy są zoptymalizowane pod kątem zapewnienia właściwego poziomu oświetlenia we właściwym
miejscu i o właściwej porze. Dzięki nim mieszkańcy zawsze mogą cieszyć się bezpiecznym powrotem
do domów.
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SpeedStar LEDGINE duża SpeedStar LEDGINE
średnia

• Przyszłościowa, łatwa w
modernizacji i serwisowaniu, z
modułem LEDGINE, może
zastąpić lampę SON-T o mocy
do 250 W

• Oprawa o zerowej emisji CO2,
mieszcząca od 96 do 160 diod
LED

• Współpracuje ze wszystkimi
sterownikami, umożliwiając
dodatkowe oszczędzanie
energii

• Przyszłościowa, łatwa w 
modernizacji i serwisowaniu, z
modułem LEDGINE, może 
zastąpić lampę SON-T o 
mocy do 100 W

• Oprawa o zerowej emisji CO2,
mieszcząca od 16 do 80 diod
LED

• Współpracuje ze wszystkimi
sterownikami, umożliwiając
dodatkowe oszczędzanie
energii

Dane techniczne Dane techniczne

• Typ: 120–314 W
• Napięcie linii: 220–240 V
• Trwałość: 60 000 godzin 

(Ta= 25ºC)

• Typ: 20–156 W
• Napięcie linii: 220–240 V
• Trwałość: 60 000 godzin 

(Ta= 25ºC)

Starsense Dynadimmer

• Oszczędność energii dzięki
funkcji przyciemniania lub
włączania i wyłączania
pojedynczych punktów
świetlnych

• Minimalizacja zanieczyszczenia
światłem i zwiększone
bezpieczeństwo

• Szybkie i łatwe konfigurowanie
za pośrednictwem
oprogramowania Starsense

• Centralne sterowanie

• Łatwość instalacji w istniejącym
oświetleniu

• Dodatkowa oszczędność
energii dzięki funkcji
przyciemniania

• 5 poziomów przyciemniania
oraz okresy czasu dla
programów optymalnych

• Autonomiczny
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SpeedStar LEDGINE
Oprawy SpeedStar LEDGINE stanowią
odpowiedź na fundamentalne starania o
zapewnienie bezpieczeństwa na głównych
drogach. Są przy tym przyjazne dla środowiska.
Nadają się do bardzo różnych zastosowań — od
osiedlowych ulic z nisko umieszczonymi
punktami świetlnymi do wysokich słupów
oświetlających główne drogi. Wyróżniają się
modnym, nowoczesnym wyglądem,
funkcjonalnością oraz zerową emisją dwutlenku
węgla.

Najlepsza optyka w tej klasie produktów
Optyka LED o specjalnej konstrukcji zapewnia
jednorodny rozsył wiązki światła, z płynnym
przejściem od strefy podstawowej (100%) do
drugorzędnej (50%). W systemie SpeedStar
LEDGINE zastosowano technologię oświetlenia
warstwowego, wewnętrzny moduł poddający się
modernizacji, a także rozwiązania ograniczające
zjawisko olśnienia.

Długotrwała wydajność
Trwałość sięgająca 60 000 godzin (utrzymanie
86% strumienia początkowego przy Ta= 25ºC)
oznacza, że oprawy SpeedStar LEDGINE
wymagają znacznie mniej czynności
serwisowych. Wnętrze opraw można wymieniać
na nowocześniejsze moduły, a cała procedura
modernizacji czy demontażu trwa niecałą minutę.
Z kolei płaska szyba pokrywy znacznie ułatwia
czyszczenie.

Oszczędzanie energii
W porównaniu z istniejącymi instalacjami lampy
SpeedStar LEDGINE zużywają nawet 70%
energii mniej, ponieważ mogą zastępować lampy
SON o mocy do 250 W. Dodatkowo
współpracują ze wszystkimi sterownikami
oświetlenia firmy Philips, takimi jak Starsense i
LumiStep, stwarzając potencjał jeszcze większych
oszczędności.

Najważniejsze cechy
System SpeedStar LEDGINE jest dostępny w
trzech wariantach temperatur barwowych:
ciepłej bieli (3000 K), neutralnej bieli (4000 K) i
chłodnej bieli (5600 K). Moduły mogą zawierać
od 80 (średnie) do 160 (duże) diod LED,
skokowo co 8 diod. Są wyposażane w optykę
dobraną pod kątem specyfiki różnych
zastosowań.

Zalety systemu SpeedStar LEDGINE
• Ekologiczne i przyjazne dla środowiska

rozwiązanie do wszystkich zastosowań w
klasach oświetleniowych ME i S — od
osiedlowych ulic z nisko umieszczonymi
punktami świetlnymi do wysokich słupów
oświetlających główne drogi

• Funkcjonalne oprawy
• Specjalna konstrukcja
• Długotrwała wydajność
• Najlepsza optyka w tej klasie produktów
• Wielowarstwowe światło
• Zredukowany efekt olśnienia

• Płynne przejście między strefą podstawową
(100%) a drugorzędną (50%)

• Możliwość modernizacji z systemu HID do
systemu LED

• Oszczędność energii do 70% w porównaniu
z istniejącymi, tradycyjnymi instalacjami

• Współpraca ze wszystkimi sterownikami
oświetlenia (np. StarSense, LumiStep)

• Łatwość serwisowania i modernizowania
• Łatwy montaż i demontaż w celu naprawy

lub modernizacji (poniżej 1 minuty)
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Przykładowy projekt

Przykładowy projekt
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Przyjemność życia dla mieszkańców i użytkowników dróg
Drogi łączące tereny mieszkaniowe z zatłoczonymi drogami
szybkiego ruchu czy strefami przemysłowymi wymagają
specjalnego oświetlenia, które uwzględni potrzeby zarówno
pieszych, jak i użytkowników zmotoryzowanych. Idealnie do
tego celu nadają się światła LED, które łączą funkcjonalność z
nastrojowością. Z jednej strony oferują one techniczne zalety
tradycyjnych systemów oświetlenia dróg, a z drugiej
przyjaźniejszą atmosferę odpowiednią dla miejsc, w których
przebywa wiele osób.

Swoboda projektowania
Nasze rozwiązania są dostosowane do montażu na niskich
masztach. W ten sposób ograniczają zjawisko oślepiania
kierowców i pieszych, oferując przy tym bardzo dużą
elastyczność przy projektowaniu. Pozwalają uzyskać
atrakcyjne efekty wizualne

przy zachowaniu odpowiedniej jasności, a więc bez
uszczerbku na bezpieczeństwie ulic. W razie potrzeby oprawy
można łączyć z różnymi wspornikami i słupami stanowiącymi
elementy lokalnej architektury, dzięki czemu płynnie wtopią
się w otoczenie i jego atmosferę.

Wzbogacanie miejskiego życia
Światło potrafi tchnąć życie w miasto, szczególnie w porze
nocnej. Odpowiednie użycie światła tworzy przyjazną
atmosferę, w której piesi, rowerzyści, kierowcy samochodów
i pasażerowie publicznej komunikacji czują się komfortowo i
bezpiecznie. Oświetlenie LED pozwala przekształcić
środowisko miasta w ekscytującą, ujmującą przestrzeń, w
której mieszkańcy i odwiedzający będą chcieli spędzać
wieczorami więcej czasu.

Valladolid, Hiszpania

Drogi miejskie
Przez lata mieszkańcy aglomeracji koncentrowali się na funkcjonalnym aspekcie miejskiego krajobrazu.
Obecnie jednak uświadamiamy sobie, jak ważne jest stworzenie więzi między mieszkańcami a ich
miastem, ukształtowanie poczucia przynależności. Doświadczenia pokazały, że światło to bardzo
skuteczny i ekonomiczny sposób na uatrakcyjnienie naszych miejskich przestrzeni, ponieważ pomaga
zwalczać przestępczość, pozwala silniej identyfikować się z miastem oraz zwiększa zainteresowanie
turystów .
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MileWide LEDGINE CitySoul LEDGINE

• System ze specjalnie
zaprojektowanymi masztami i
wspornikami umożliwiającymi
płynne wkomponowanie w
miejskie otoczenie

• Możliwość modernizacji z
systemu HID do systemu LED

• Różnorodne oprawy o
nowoczesnym wyglądzie

• Kompaktowa oprawa miejska
podkreślająca tożsamość miasta

• Uniwersalny asortyment z
bogatym wyborem słupów i
wsporników

• Możliwość modernizacji z
systemu HID do systemu LED

Dane techniczne Dane techniczne

• Temperatury barwowe: ciepła
biel (3000 K), neutralna biel
(4000 K) i chłodna biel (5600 K)

• Trwałość: 60 000 godzin 
(Ta= 25ºC)

• Temperatury barwowe: ciepła
biel (3000 K), neutralna biel
(4000 K) i chłodna biel (5600 K)

• Trwałość: 60 000 godzin 
(Ta= 25ºC)

ClearLine Dynadimmer

• Bardzo efektywne źródło
światła LED umożliwiające
znaczną oszczędność energii

• Dodatkowa oszczędność dzięki
funkcji przyciemniania
krokowego przy mniejszym
zapotrzebowaniu na
oświetlenie

• Łatwość modernizacji modułu
oświetleniowego (diod LED i
układu sterującego)

• Łatwość instalacji w istniejącym
oświetleniu

• Dodatkowa oszczędność
energii dzięki funkcji
przyciemniania

• 5 poziomów przyciemniania
oraz okresy czasu dla
programów optymalnych

Dane techniczne

• Temperatury barwowe:
neutralna biel (4000 K)

• Trwałość: 50 000 godzin 
(Ta= 35°C)
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CitySoul LEDGINE
CitySoul to rodzina modułowych opraw LED do
oświetlenia ulic. Ich klasyczne wzornictwo
połączone ze specjalnie zaprojektowanymi
masztami i wspornikami zapewnia idealne
wpasowanie w miejskie otoczenie. Prosty, płaski,
eliptyczny kształt oprawy tworzy elegancki punkt
świetlny. Te wszechstronne oprawy do montażu
bocznego, podwieszanego lub na szczycie słupa
nadają się do wszelkich zastosowań.

MileWide LEDGINE
Oszczędne w formie, nowoczesne lampy
MileWide LEDGINE zaspokoją wszystkie
potrzeby miasta w zakresie oświetlenia dróg.
Stylizacja autorstwa Knuda Holschera w
połączeniu ze specjalnymi słupami i wspornikami
doskonale komponuje się z miejskim
krajobrazem. Minimalistyczne wzornictwo i duża
wydajność sprawiają, że system MileWide
LEDGINE świetnie sprawdza się w bardzo
różnych zastosowaniach — od głównych dróg
po centra miast.

Wielowarstwowa optyka
Systemy LEDGINE CitySoul i MileWide mogą
być wyposażone w szereg specjalnie
opracowanych układów optycznych LED.
Technologia oświetlenia wielowarstwowego
zapewnia płynny i równomierny rozsył wiązki
światła z ograniczeniem efektu olśnienia. Ponadto
światła obu systemów można zamontować w
miejsce istniejącego oświetlenia HID, bez
uszczerbku na jakości światła, zachowując te
same odstępy między punktami montażu i ich
wysokością.

Oszczędność energii
W porównaniu z tradycyjnymi źródłami światła
lampy LEDGINE CitySoul i MileWide potrafią
zużywać nawet 70% mniej energii, przyczyniając
się do ograniczenia emisji CO2. Są bardzo
wydajne, mają niezwykle dużą trwałość (60 000
godzin) oraz wymagają minimalnych czynności
serwisowych. Ponadto moduły LEDGINE
opracowano pod kątem łatwości modernizacji,
dlatego bez problemu można będzie w nich
stosować przyszłe rozwiązania poprawiające
efektywność świecenia.

Łatwość modernizacji
Systemy CitySoul LEDGINE i MileWide
LEDGINE są bardzo łatwe w montażu. Ich
zdejmowanie w celu naprawy czy
unowocześnienia nie wymaga użycia żadnych
narzędzi, a nowatorska konstrukcja pozwala
osiągać wymierne oszczędności przez długie lata.
Wewnętrzna architektura umożliwia niezwykle
proste rutynowe czynności serwisowe, a
ponieważ oba systemy to nasze flagowe
ekologiczne produkty, również ich utylizacja jest
bezproblemowa.

Najważniejsze cechy
Systemy CitySoul LEDGINE i MileWide
LEDGINE są dostępne w trzech wariantach
temperatur barwowych: ciepłej bieli (3000 K),
neutralnej bieli (4000 K) i chłodnej bieli (5600 K).
Można je zamontować bezpośrednio w miejsce
istniejących lamp typu HID, zachowując
wszystkie dotychczasowe parametry jakości i
strumienia światła.

MileWide LEDGINE

MileWide LEDGINE

MileWide LEDGINE

CitySoul LEDGINE
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CitySoul LEDGINE
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Przykładowy projekt

Miejsce
Marsylia, Francja
Produkt
CitySoul LEDGINE

Przykładowy projekt

Miejsce
Florencja, Włochy
Produkt
CitySoul LEDGINE

Przykładowy projekt

Miejsce
Rzym, Włochy
Produkt
CitySpirit Street LEDGINE



LED dla miast przyjaznych mieszkańcom 31

Przykładowy projekt

Miejsce
Rotterdam, Holandia
Produkt
CitySoul LEDGINE

Przykładowy projekt

Miejsce
Valladolid, Hiszpania
Produkt
CitySoul LEDGINE
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Eindhoven, Holandia

Nasze przyszłościowe systemy LED z podlegającymi
modernizacji modułami oświetleniowymi zapewniają stały
poziom światła w całym swoim długim okresie eksploatacji. To
rozwiązania, o których po zamontowaniu można po prostu
zapomnieć. Okażą się świetną inwestycją na wiele lat.

Zachowanie efektu ciemnego nieba
Niezwykle efektywna optyka i funkcje przyciemniania czynią
ze świateł LED idealną propozycję do terenów mieszkalnych.
Nie tylko potrzebują mniej energii do oświetlenia danego
obszaru; precyzyjna kontrola nad wiązką światła pozwala
zminimalizować zjawisko jego rozlewania. Światło jest
włączane tylko w odpowiednim momencie w miejscu, w
którym jest naprawdę potrzebne. Dzięki temu nie zakłóca
naturalnego ciemnego nieba, a mieszkańcy mogą się cieszyć
mocnym, zdrowym snem.

Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa
Po zmroku białe światło LED ogrywa kluczową rolę w
zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa u osób przebywających
poza domem. Dzięki wyższej postrzeganej jasności i
doskonałemu oddawaniu barw ułatwia odróżnianie obiektów,
kolorów, kształtów i ludzi. Twarze można rozpoznawać nawet
z dużej odległości, co zmniejsza odczuwany niepokój, gdy
dostrzeżemy kogoś w odległej ciemności. 

Nowe możliwości
Rewolucja w technologii LED otworzyła zupełnie nowe
możliwości w dziedzinie oświetlenia obszarów mieszkalnych.
Ograniczenie zużycia energii o 70% to dopiero początek.

Tereny
mieszkaniowe
Wcześniej oświetlenie terenów mieszkaniowych rozpatrywano wyłącznie pod kątem funkcjonalnym
— bezpieczeństwa i orientacji w terenie. Obecnie coraz większą wagę przykłada się do kreowania
atrakcyjnych przestrzeni, które poprawiają jakość życia mieszkańców. Władze miast starają się wydobyć
naturalne a zapomniane piękno tych obszarów, którym dotąd poświęcano zbyt mało uwagi.
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CitySpirit Street LEDGINE Mini Koffer2/Mini Modena/
Mini Iridium/Mini MileWide

Koffer2LED

• Wyróżniające się i nowatorskie
wzornictwo dla dynamicznego
otoczenia

• Doskonała wydajność świecenia;
możliwość modernizacji z
systemu HID do systemu LED

• Szeroki wybór eleganckich
rozwiązań w każdej sytuacji

• Najbardziej zaawansowana
innowacja ekologiczna i
najkorzystniejszy całkowity koszt
posiadania (TCO)

• Dodatkowa oszczędność energii
dzięki funkcji przyciemniania lub
systemowi telemanagement

• Stworzone dla systemu
CosmoPolis i umożliwiające
przeprowadzenie modernizacji
dla LED

• Energooszczędny system
oświetlenia dróg, moduł LED z
możliwością modernizowania

• Funkcja stałego strumienia
świetlnego

• Światło łagodne w odbiorze (bez
efektu olśnienia)

• Sterownik: Fortimo LLM

Dane techniczne Dane techniczne Dane techniczne

• Temperatury barwowe: ciepła
biel (3000 K), neutralna biel
(4000 K) i chłodna biel (5600 K)

• Trwałość: 60 000 godzin 
(Ta= 25ºC)

• Temperatury barwowe: ciepła
biel (3000 K)

• Trwałość: 50 000 godzin 
(Ta= 25ºC)

• Temperatury barwowe: ciepła
biel (3000 K) i neutralna biel
(4000 K)

• Trwałość: 60 000 godzin 
(Ta= 25ºC)

Residium LED CitySpirit LED LumiStep

• Rodzina ekonomicznych
uniwersalnych opraw do
oświetlania dróg

• Moduł LED z możliwością
modernizacji

• Optymalny rozsył światła,
minimalne zanieczyszczenie
światłem

• Łagodne oświetlenie pośrednie
dla terenów miejskich i
mieszkalnych

• Sterownik zapewniający stały
strumień świetlny, również z
funkcją przyciemniania

• Przyszłościowa, umożliwiająca
dalszą modernizację technologia
LED zapewniająca niezwykle
energooszczędne oświetlenie

• Zwiększona energooszczędność
dzięki specjalnemu osprzętowi

• Mniejsze zużycie energii dzięki
funkcji automatycznego
przyciemniania

• Mniejsze koszty konserwacji
dzięki zastosowaniu osprzętu
Xtreme o długim okresie
eksploatacji

Dane techniczne Dane techniczne

• Temperatury barwowe: chłodna
biel (5600 K)

• Trwałość: 50 000 godzin 
(Ta= 25ºC)

• Temperatury barwowe: ciepła
biel (3000 K), neutralna biel
(4000 K)

• Trwałość: 50 000 godzin 
(Ta= 25ºC)
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CitySpirit Street LEDGINE
System CitySpirit Street LEDGINE łączy
charakterystyczne wzornictwo z wysoką jakością
emitowanego oświetlenia, doskonale ożywiając
ulice. Aby zapewnić płynne komponowanie się
oświetlenia z miejską architekturą, oprawę, słup i
wspornik zaprojektowano jako spójną wizualnie
całość.

Jednolity rozsył, minimalizacja efektu olśnienia
Wielowarstwowa optyka zapewnia jednorodny
rozsył wiązki światła i redukuje zjawiska olśnienia.
Dzięki temu elementy systemu można
zamontować w miejsce istniejącego oświetlenia
HID, bez utraty jakości światła, zachowując te
same odstępy między punktami montażu i ich
wysokością. Ponadto ich zdejmowanie w celu
naprawy czy modernizacji nie wymaga użycia
narzędzi, a nowatorska konstrukcja pozwala
osiągać wymierne oszczędności przez długie lata
― oprawy CitySpirit Street LEDGINE wyróżniają
się energooszczędnością.

Długotrwała wydajność
Trwałość lamp CitySpirit LEDGINE sięga 60 000
godzin (z utrzymaniem 86% strumienia
początkowego przy Ta= 25ºC), co przekłada się
na znacznie mniejsze zapotrzebowanie na
czynności serwisowe. Wnętrze opraw można
wymieniać na nowocześniejsze moduły, a cała
procedura modernizacji czy demontażu w celu
naprawy trwa niecałą minutę.

Rozwiązanie przyjazne dla środowiska
Oprawy CitySpirit LEDGINE są montowane bez
kleju, a wszystkie plastikowe części oznaczono
kodem, aby umożliwić ich późniejszą
identyfikację. Oprawy są zgodne z dyrektywą w
sprawie ograniczenia stosowania substancji
niebezpiecznych (RoHS), dzięki czemu można je
łatwo poddać utylizacji. To niezwykle
ekologiczne rozwiązanie, które podkreśli dbałość
miasta o środowisko naturalne.

Najważniejsze cechy
Lampy CitySpirit LEDGINE są dostępne w trzech
wariantach temperatur barwowych: ciepłej bieli
(3000 K), neutralnej bieli (4000 K) i chłodnej bieli
(5600 K). Można je zamontować bezpośrednio
w miejsca stosowanych lamp typu HID,
zachowując wszystkie dotychczasowe parametry
jakości i strumienia światła.
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Przykładowy projekt

Miejsce
Fyn, Dania
Produkt
Mini Iridium LED

Przykładowy projekt

Miejsce
Eindhoven, Holandia
Produkt
Residium LED
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Przykładowy projekt

Miejsce
Magdeburg, Niemcy
Produkt
CitySpirit LED

Przykładowy projekt

Miejsce
Kopenhaga, Dania
Produkt
CitySpirit LED
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Wołgograd, Rosja

Wartość estetyczna
Po zmroku światła LED mogą zupełnie zmienić wygląd
budynków i elementów architektonicznych, kąpiąc je w
dynamicznych barwach, akcentujących atmosferę miasta
tętniącego życiem. Jednocześnie doskonale sprawdzają się
jako oświetlenie bardziej funkcjonalne — w miejscach
wspólnego użytkowania czy na zatłoczonych ulicach. Wiele
osób od blasku tradycyjnych lamp sodowych zdecydowanie
woli czyste świateło LED. To dzięki nim w naszych miastach
żyje się teraz przyjemniej i bardziej komfortowo niż jeszcze
kilka lat temu.

Bezpieczne rozwiązanie
Projektowane systemy oświetlenia LED to dla władz miasta
doskonały sposób na pokazanie, że chcą korzystać rozsądnie
z zasobów naszej ziemi, a jednocześnie zapewnić jak najwyższy
poziom bezpieczeństwa dla jej mieszkańców.

Funkcjonalne i ekonomiczne oświetlenie LED jest łatwe w
sterowaniu i modernizowaniu, a jednocześnie spełnia
absolutnie wszystkie normy i przepisy dotyczące
bezpieczeństwa.

Budowanie tożsamości
Miasta poszukują rozwiązań oświetleniowych, których
przydatność wykracza poza dostarczanie światła. Te
rozwiązania powinny nieść ze sobą wiele inspiracji i
pomysłowości, które wzmocnią tożsamość miasta i napełnią
jego mieszkańców dumą. Nie ma dwóch takich samych miast,
dlatego nasze najważniejsze rodziny produktów zawierają po
kilka wzorów słupów i wsporników pozwalających dopasować
je do różnych stylów i okresów architektonicznych.

Centra miast
Światło niesie ze sobą siłę upiększania krajobrazu miejskiego. Przestało już pełnić tylko rolę funkcjonalną
— teraz jest formą sztuki. Buduje atrakcyjny i przyciągający nastrój zachęcający do wyjścia z domu,
czym wzbogaca nocne życie miasta. Z kolei w ciągu dnia stanowi integralny składnik architektury,
uzupełniając uliczny krajobraz o stylowe i subtelne akcenty.
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UrbanScene LED CitySpirit LED CitySwan

• Wszystko, czego potrzebuje
miasto, kompletne rozwiązanie
dla ulic i obszarów miejskich

• Stworzenie otwartego
środowiska miejskiego

• Oszczędzanie energii dzięki
osprzętowi i lampom LED o
wysokiej wydajności

• Łagodne oświetlenie pośrednie
dla terenów miejskich i
mieszkalnych

• Sterownik zapewniający stały
strumień świetlny, również z
funkcją przyciemniania

• Przyszłościowa, umożliwiająca
dalszą modernizację
technologia LED zapewniająca
niezwykle energooszczędne
oświetlenie

• Delikatne i funkcjonalne światło
• Charakterystyczne wzornictwo
• Możliwość tworzenia

zmieniających się aranżacji
świetlnych

Dane techniczne Dane techniczne Dane techniczne

• Temperatury barwowe: światło
jednobarwne: ciepła biel (3000
K), neutralna biel (4000 K)

• Trwałość: 50 000 godzin

• Temperatury barwowe: światło
jednobarwne: ciepła biel (3000
K), neutralna biel (4000 K)

• Trwałość: 50 000 godzin

• Temperatury barwowe: ciepła
biel (3000 K), neutralna biel
(4000 K) i chłodna biel (5600 K)

• Trwałość: 60 000 godzin 
(Ta= 25ºC)

LumiMotion

• Możliwość przyciemniania
nawet do 20% ,co nie wpływa
na bezpieczeństwo

• Automatyczne ustawianie
pozwalające ograniczyć
czynności konfiguracyjne

• Rozwiązanie proekologiczne,
zapewnia ogromne
oszczędności energii i pozwala
zachować atmosferę nocy



LED dla miast przyjaznych mieszkańcom40

Przykładowy projekt

Miejsce
Strasburg, Francja
Produkt
UrbanScene LED

Przykładowy projekt

Miejsce
Kopenhaga, Dania
Produkt
CitySwan
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Przykładowy projekt

Miejsce
Tilburg, Holandia
Produkt
CitySpirit LED

Przykładowy projekt

Miejsce
Kopenhaga, Dania
Produkt
UrbanScene LED
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Zamek w Bratysławie, Słowacja

Technologia Optbin
Poszczególne diody LED w praktyce nigdy nie są identyczne,
dlatego diody o podobnej barwie i wydajności świecenia są
grupowane razem. Technologia Optibin firmy Philips to
zaawansowany proces optymalizacji, którego celem jest
zminimalizowanie negatywnych efektów nieuniknionych
różnic i niejednorodności między poszczególnymi LEDami
pochodzącymi od innych producentów. Dzięki tej technologii
niezależnie od konkretnego rozwiązania światło zawsze ma
jednorodną barwę.

Białe światło
Przy pełnym spektrum temperatur barwowych i doskonałym
oddawaniu barw oferowane przez nas systemy bazujące na
białym świetle LED pozwalają oświetlić elementy miejskiej
architektury w żywszy, naturalny i autentyczny sposób.
Oświetlenie LED to jedyne, czego potrzebujesz, aby uwolnić
swoją kreatywność, jej skutki będą olśniewające.

Inspirujące pomysły
W codziennym gwarze miasta pomysłowe użycie światła
może wpłynąć na nastrój i jakość życia jego mieszkańców.
Systemy oświetleniowe firmy Philips potrafią emitować białe
światło w tysiącu odcieni, z różnymi temperaturami
barwowymi i jasnością. Mając do dyspozycji różnorodne
układy optyczne, można uzyskać efekty świetlne precyzyjnie
dobrane do unikatowych cech architektury. Wystarczy tylko
do swojej pomysłowości dodać naszą wiedzę techniczną.

Technologia Powercore
Technologia PowerCore umożliwia sterowanie
doprowadzeniem zasilania do opraw bardzo szybko,
skutecznie i wydajnie. System iW zawiera kanały ciepłego i
chłodnego światła białego o temperaturze barwowej w
zakresie od 2700 K do 6500 K. Jasność można regulować
razem z temperaturą barwową, wraz z jej zmianą lub
utrzymaniem na jednym zakresie, co daje użytkownikowi
inteligentny system dla wielu różnych aplikacji . Z kolei system
eW pozwala statycznie ustawić białe światło o temperaturze
barwowej 2700 K lub 4000 K z możliwością dowolnego
regulowania jasności.

Oświetlenie
architektoniczne
Sercem miasta są jego perełki architektury, ich oświetlenie przyciąga spojrzenia wszystkich, tworząc
punkty orientacyjne i akcentując unikatowe dziedzictwo miasta. Obejmując swoim zasięgiem
pojedyncze budynki oraz całe dzielnice, światło dodaje emocji i ciekawych akcentów, które ożywiają
miejski krajobraz po zapadnięciu zmroku.
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iW/eW Graze Powercore iW/eW Reach Powercore iW/eW Blast Powercore

• Inteligentne, wydajne oprawy
emitujące białe światło LED
statyczne albo regulowane w
przedziale od ciepłego do
chłodnego

• Doskonała jednorodność
światła z różnych opraw dzięki
technologii Optibin

• Energooszczędność i łatwość
instalacji

• Wysokowydajny zewnętrzny
projektor znakomicie
oświetlający duże obiekty
architektoniczne

• Dokładna wiązka bez światła
rozproszonego dzięki
wymiennym soczewkom

• Sprawdza się w różnych
aranżacjach i zastosowaniach

• Inteligentne, wydajne oprawy
emitujące białe światło LED o
strumieniu przekraczającym
1600 lumenów

• Doskonała jednorodność barw
światła emitowanego ze
wszystkich opraw z funkcją
regulacji albo ustawienia
statycznego

• Energooszczędne rozwiązanie
sprawdzające się we wszelkich
zastosowaniach wymagających
oświetlenia reflektorowego

Dane techniczne Dane techniczne Dane techniczne

• Temperatury barwowe: 2700–
6500 K

• Trwałość: 100 000 godzin 
(Ta= 25ºC)

• Temperatury barwowe: 2700–
6500 K

• Trwałość: 50 000 godzin 
(Ta= 25ºC)

• Temperatury barwowe: 2700–
6500 K

• Trwałość: 90 000 godzin 
(Ta= 25ºC)

LEDLine 2 iW/eW Burst Powercore

• Stwórz kurtynę światła
podkreślającą architekturę

• Szeroki wybór kolorów oraz
światła białego

• Smukły wygląd
• Produkt dostępny w różnych

długościach

• Intensywne reflektorowe białe
światło LED o barwie
neutralnej lub ciepłej

• Oszczędność energii nawet o
80%

• Łatwa instalacja i sprawna
obsługa dzięki technologii
Powercore®

Dane techniczne Dane techniczne

• Temperatury barwowe:
chłodna biel (5600 K), ciepła
biel (3000 K), neutralna biel
(4000 K)

• Trwałość: 50 000 godzin 
(Ta= 25ºC)

• Temperatury barwowe: 2700–
4000 K

• Trwałość: 70 000 godzin 
(Ta= 25ºC)
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Przykładowy projekt

Miejsce
Berlin, Niemcy
Produkt
LEDLine2
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Przykładowy projekt

Miejsce
Dubrownik, Chorwacja
Produkt
LEDLine2

Przykładowy projekt

Miejsce
County Hall, Londyn, UK
Produkt
ColorReach Powercore
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Przykładowy projekt

Projekt
Boston Tower
Miejsce
Boston, Stany Zjednoczone
Produkt
eW Graze Powercore
eW Blast Powercore
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Przykładowy projekt

Projekt
Hrad
Miejsce
Bratysława, Słowacja
Produkt
LEDLine2
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Grass LED
Grass to oprawa oświetleniowa, w
której konstrukcji skupiono się na
ekologii i ochronie środowiska.
Jedna oprawa zużywa zaledwie 19
W energii. Dług trwałość diod LED
— ok. 50 000 godzin — obniża
koszty czynności serwisowych.
Ponadto oprawa jest wykonana z
najmniejszej możliwej liczby
materiałów, z których wszystkie
można poddać utylizacji.

Heritage LED
System HeritageLED umożliwia
połączenie najnowszych osiągnięć
technologii LED ze starszymi
oprawami, słupami i wspornikami.
Zachowując unikatową atmosferę
śródmiejskich uliczek, można teraz
radykalnie zmniejszyć zużycie
energii.

Inne pomysły i
rozwiązania
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CitySwan
Wzornictwo uwzględniające
lokalną specyfikę kulturową. System
może być wyposażony zarówno w
lampy LED, jak i HID, zależnie od
zastosowania. Obejmuje w pełni
zintegrowane standardowe
rozwiązania. Przyszłościowy i łatwy
w serwisowaniu system oświetlenia
LED z modułami LEDGINE. System
jest dostępny w wersji pracującej
bez dostępu do sieci elektrycznej.

Park LED
System ParkLED został opracowany
specjalnie dla świateł LED przez
duńskiego architekta Madsa
Odgaarda. Konstrukcja zapewnia
minimalizację efektu olśnienia, a
ukierunkowane wiązki światła
ogranicza zanieczyszczenie
światłem. Z kolei doskonałe
oddawanie barwy sprawia, że
oprawy świetnie nadają się do
oświetlania ścieżek i skwerów.
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Pomysły i niestandardowe
rozwiązania dla obszarów
wypoczynkowych

Nadawanie miastu bardziej domowego charakteru

MultiGlow
System MultiGlow może łączyć w
sobie różne funkcje: reklamę,
informacje o wydarzeniach,
instrukcje i oczywiście oświetlenie.
Zewnętrzny wygląd można łatwo
dopasować do otoczenia i jego
charakteru. Wewnątrz wbudowano
moduły LEDGINE (kompletny
system).

Miejsce Wzór klasyczny cień prosty walec łagodna elipsa tradycyjna
latarnia

Elastyczność nadruku Elastyczność formy
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StraightLine
Instalacja oświetleniowa ułożona
wzdłuż linii, z biegiem ulicy sprawia,
że sama ulica jest mniej
wyeksponowana. Całość ma
charakter miejskiego otoczenia.

UrbanStick
Uchwyt na banner nawiązujący
formą do stylu oprawy, która
oświetla banner nocą w celu
lepszego wyeksponowania.

Paski świetlne zapewniające swobodne rozchodzenie się
światła

Osprzęt zintegrowanyŚwiatło we wszystkich kierunkach

3 źródła sztucznego światła + panel słoneczny

Wkomponowanie oświetlenia w architekturę uliczną

Kiedy patrzy się wzdłuż ulicy, widać tylko pionowe linie.
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Światło słoneczne
Ok. 1,6 mld ludzi na świecie wciąż ma bardzo ograniczony dostęp do światła elektrycznego lub w ogóle
nie może z niego korzystać. Kiedy więc z końcem dnia zachodzi słońce, razem z nim znika możliwość
jakiejkolwiek aktywności towarzyskiej, kulturalnej czy rekreacyjnej. Nasze lampy LED zasilane energią
słoneczną pozwalają cieszyć się aktywnym życiem również w porze nocnej.

jednym ładowaniu. Odpowiada to dwóm lub
trzem pełnym meczom piłkarskim albo
treningom. System doskonale sprawdzi się
również w sytuacjach nie tylko sportowych, np.
na wieczornych zajęciach szkolnych w odległych
wioskach, imprezach kulturalnych, jako sposób
poprawy bezpieczeństwa, w sklepach i na targach
pod otwartym niebem czy w roli awaryjnego
źródła oświetlenia. Ponadto systemy oświetlenia
słonecznego firmy Philips umożliwiają znaczną i
szybką poprawę bezpieczeństwa na drogach,
przy których nie ma sieci energetycznej.
Rozwiązania te wyróżniają się trwałością. Ich
mocna konstrukcja jest obliczona na
funkcjonowanie w najtrudniejszych warunkach,
jakie można spotkać w różnych rejonach świata.
Stanowią doskonałe połączenie funkcjonalności i
atrakcyjności.

Pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie
W listopadzie 2009 r. specjaliści firmy Philips
przedstawili rewolucyjne rozwiązanie: pierwszy
na świecie system oświetlenia reflektorowego
(wiązki mocnego światła) LED zasilany energią
słoneczną. Nowy system pozwoli
społecznościom w krajach rozwijających się i
rozwiniętych organizować i oglądać zawody
sportowe jeszcze długo po zapadnięciu zmroku,
wnosząc radość i wesołość do miejsc, w których
ze względu na brak sztucznego oświetlenia w
porze nocnej zamiera aktywne życie. System
słoneczny jest dostępny w postaci gotowego, w
pełni przenośnego rozwiązania albo jako
indywidualnie realizowane projekty. Może
obejmować reflektory LED, przenośne słupy,
panele i baterie słoneczne albo same projektory.
Konfiguracja systemu jest bardzo łatwa.
Wykorzystując najnowsze osiągnięcia w
dziedzinie energooszczędnych świateł LED i
ogniw bateryjnych, system może dostarczać
światło reflektorowe przez 8 godzin na
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Rozwiązania dostosowane do
potrzeb klienta
Każdy planowany układ oświetlenia stanowi specyficzne wyzwanie. Użytkownik ma do dyspozycji cały
wachlarz różnych technik, urządzeń i technologii, które pozwolą przekształcić jego pomysł w praktyczne
rozwiązanie. Aby jednak osiągnąć jak najlepszy rezultat, potrzeba pracy zespołowej. Nikt nie rozumie
tego lepiej niż firma Philips.

Usługa wizualizacji RenderTool
Projektanci systemów oświetlenia mają
kwalifikacje i wyobraźnię pozwalające im na
zwizualizowanie nawet najbardziej
zdumiewających pomysłów. Ale nie wszyscy są w
stanie objąć tę wizję. Dlatego opracowaliśmy
usługę wizualizacyjną RenderTool. Umożliwia
ona nałożenie wizerunków słupów i opraw na
ilustrację danego miejsca, dzięki czemu klienci
mogą ocenić wygląd proponowanego
rozwiązania. Mają wtedy pewność, że rozumieją
realizowaną wizję, i znacznie łatwiej akceptują
projekt.

Dedykowani specjaliści w dziedzinie oświetlenia
Zatrudniamy zespoły specjalistów w dziedzinie
tworzenia produktów i opracowywania
rozwiązań dla konkretnych zastosowań, którzy w
każdej chwili są gotowi do pomocy. Nasi
specjaliści aktywnie uczestniczą w projektach
związanych z twórczym projektowaniem i
wdrażaniem systemów oświetlenia istotnych
elementów architektury, oświetlenia miejskiego,
ulicznego i stadionowego, w programach
poprawiających estetykę miast oraz w systemach
sterowania oświetleniem wnętrzowym i
zewnętrznym. Z ich pomocą klienci są w stanie
budować układy oświetleniowe, które ożywią ich
miasta i pomogą im się wyróżnić.

1. Koncepcja 2. Wizualizacja za

pomocą

wygenerowania 3D/

animacji

3. Urzeczywistnianie

wizji
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Przegląd systemów
oświetlenia LED

zastępuje lampy o mocy od 45
do 100 W

Strefy ruchu pieszych/centra miast Tereny mieszkaniowe
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CitySpirit LED Koffer270
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CitySpirit LED Residium



LED dla miast przyjaznych mieszkańcom 55

Drogi miejskie Drogi główne/ autostrady

do 150 W do 250 W

MileWide SpeedStar

CitySpirit Street i CitySoul Iridium

ClearLine
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SpeedStar — tabela opcji
Kod rodziny
produktów
PFC

BGP322 
wersja średnia

BGP323
wersja duża

Kolor
CLR

SI
Satynowy srebrnoszary,
podobny do 9006

GR
Bardzo ciemny szary
10714

RAL
Kolor Ral

CLRCH
Paleta kolorów AKZO
Sablé

Powłoka
Powłoka

N
Nie (standardowo 500
hbs)

MSP
Powłoka do statków
odporna na sól (1000
hbs)

Część malowana
CLRP

CO 
Tylko pokrywa +
zatrzask

AL 
Cała oprawa

Wersja modułu
NAMEEXT

1M 
Mocowany na magnes,
1. generacji

1S 
Mocowany na śrubę, 1.
generacji

Optyka 
Optc

DU 
Bardzo wąski rozsył

DM 
Średni rozsył

DW 
Szeroki rozsył

DX 
Bardzo szeroki rozsył

DC 
Rozsył komfortowy

Moduł LED
LAMPFAM

GRN
Greenline

Moc systemu
20W-199W

CFT 
ComfortLine

Moc systemu
24W-237W

ECO
EconomyLine

Moc systemu
31W-314W
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Urządzenie montażowe
MDEV

42/60S
Montaż boczny
42 mm–60 mm

60/76P 
Na szczycie słupa
60 mm lub 76 mm

Regulacja oświetlenia
LR

N 
Brak

D4
Przyciemnianie za
pośrednictwem
SDU01S
pracuje w zakresie 
0–10 V

D5
Przyciemnianie za
pośrednictwem
SDU11S
pracuje w zakresie 
0–10 V

D6 
StarSense 1–10 Vdc

D7 
Przyciemnianie za
pośrednictwem
łączności zdalnej
pracuje w zakresie 
0–10 Vdc

D8 
StarSense Dali

D9 
Przyciemnianie za
pośrednictwem
łączności zdalnej
współpracuje z
systemem Dali

RF 
Pilot zdalnego
sterowania
współpracuje z
systemem Dali

Opcja 
CLO

Sterowanie oświetleniem
LC

PSR
Bez funkcji CLO

N 
Brak

LS-6
Lumistep (6 godzin)

LS-8
Lumistep (8 godzin)

LS-10
Lumistep (10 godzin)
Jeszcze niedostępne

DD1 
Dynadimmer
pracuje w zakresie 0–10 V

DD2 
Dynadimmer
pracuje w zakresie 0–10 V

DD3 
Dynadimmer
pracuje w zakresie 0–10 V

OLC
Zintegrowany w oprawie
pracuje w zakresie 0–10 V

PLM
Inteligentny sterownik

PSR-CLO
Z funkcją CLO

CLO 
CLO

CLO-LS-6 
Lumistep (6 godzin)
z funkcją CLO

CLO-LS-8 
Lumistep (8 godzin)
z funkcją CLO

CLO-LS-10 
Lumistep (10 godzin)
z funkcją CLO

CLO-DD1 
Dynadimmer z funkcją CLO
pracuje w zakresie 0–10 V

CLO-DD2 
Dynadimmer z funkcją CLO
pracuje w zakresie 0–10 V

CLO-DD3 
Dynadimmer z funkcją CLO
pracuje w zakresie 0–10 V

CLO-OLC 
Zintegrowany w oprawie
pracuje w zakresie 0–10 V

CLO-PLM 
Inteligentny sterownik
z funkcją CLO

Klasa 
CLS

I 
Klasa bezpieczeństwa I

II
Klasa bezpieczeństwa II
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Tabela dostępnych wersji — CitySoul LEDGINE/
MileWide LEDGINE/CitySpirit Street LEDGINE

Kod rodziny
produktów
PFC

BGP 430/431 
CitySoul LEDGINE

BSP431 
CitySoul LEDGINE
zawieszana

BRS421 
MileWide LEDGINE

BDS480 
CitySpirit Street
LEDGINE

Kolor*
CLR

GR 
Standardowo: szary

RAL 
Kolor Ral

CLRCH
Paleta kolorów AKZO
Sablé

Tylko MileWide LEDGINE

SI
Srebrnoszary

Wersja modułu
NAMEEXT

1S 
Mocowany na śrubę
1. generacji

Optyka 
Optc

DM 
Średni rozsył

DW 
Szeroki rozsył

DX 
Bardzo szeroki rozsył

DC 
Rozsył
komfortowy

Moduł LED
LAMPFAM

GRN
GreenLine

CitySoul LEDGINE 
90–140 W

MileWide LEDGINE 
20–80 W

CitySpirit Street
LEDGINE 
20–80 W

CFT
ComfortLine

CitySoul LEDGINE 
106–166 W

MileWide LEDGINE 
24–95 W

CitySpirit Street
LEDGINE 
24–95 W

ECO
EconomyLine

CitySoul LEDGINE 
141–220 W

MileWide LEDGINE 
31–125 W

CitySpirit Street
LEDGINE 
31–125 W

Powłoka*
Powłoka

N 
Nie (standardowo 500
hbs)

MSP 
Powłoka odporna na
sól (1000 hbs)

Część malowana
CLRP

CO 
Tylko pokrywa +
zatrzask

AL 
Cała oprawa
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* nie do zawieszanych CS

Regulacja oświetlenia
LR

N 
Brak

D4
Przyciemnianie za
pośrednictwem
SDU01S
pracuje w zakresie 
0–10 V

D5 
Przyciemnianie za
pośrednictwem
SDU11S
pracuje w zakresie 
0–10 V

D6 
StarSense 1–10 Vdc

D7 
Przyciemnianie za
pośrednictwem
łączności zdalnej
pracuje w zakresie 
0–10 Vdc

Klasa
CLS

I 
Klasa bezpieczeństwa I

II 
Klasa bezpieczeństwa II

Opcjonalna
funkcja CLO
TRAFO

Sterowanie oświetleniem
LC

PSR
Bez funkcji CLO

N 
Brak

LS-6
Lumistep (6 godzin)

LS-8
Lumistep (8 godzin)

DD1 
Dynadimmer
pracuje w zakresie 0–10 V

PSR-CLO
Z funkcją CLO

CLO 
CLO

CLO-LS-6 
Lumistep (6 godzin)
z funkcją CLO

CLO-LS-8 
Lumistep (8 godzin)
z funkcją CLO

CLO-DD1 
Dynadimmer z funkcją CLO,
pracuje w zakresie 0–10 V

Urządzenie
montażowe

CitySoul LEDGINE i
MileWide LEDGINE

60S 
Montaż boczny
42 mm–60 mm

76P 
Na szczycie słupa
60 mm–76 mm

76PA 
Na szczycie słupa
60 mm–76 mm
Regulowana

MBA 
Specjalny
wspornik

CitySpirit Street LEDGINE i
CitySoul LEDGINE

60P
Na szczycie słupa
60 mm

76P
Na szczycie słupa
76 mm
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Nowe stoisko demonstracyjne
Uwzględniając zmieniające się tendencje w projektowaniu
systemów oświetlenia i coraz większe zagęszczenie obszarów
miejskich, całkowicie przebudowaliśmy nasze stoisko
demonstracyjne w centrum OLAC (Outdoor Lighting
Application Center). W miejsce fragmentu ulicy z domami
jednorodzinnymi wbudowaliśmy fragment współczesnego
miasta zawierający budynki mieszkalne, restaurację, żłobek i
prywatne domy.

Stoisko zaczyna się od instalacji starego typu w celu
porównania ich z nowoczesnymi technologiami oraz
wykazania, jak mogą poprawić jakość oświetlenia. Nowe
rozwiązania pokazują najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie:
różnorodność źródeł światła, oprawy, optykę, układy
sterowania oświetleniem i funkcje przyciemniania.
Demonstracja stwarza wyjątkową okazję do poznania
najnowszych trendów w kształtowaniu miejskiego oświetlenia
oraz oceny, na ile skutecznie zaspokoją one potrzeby
konkretnego miasta pod względem ekologii, pomysłowości i
komfortu mieszkańców. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji należy skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem firmy Philips.

Centrum OLAC w Miribel, Francja

Osobiste
doświadczenia
Oświetlanie miast wymaga wyczucia i subtelności, ponieważ należy uwzględnić zróżnicowanie potrzeb
mieszkańców, użytkowników dróg, pieszych i rowerzystów. Światło musi być funkcjonalne i
przyszłościowe, poprawiać bezpieczeństwo, widoczność i nastrój, wzmacniać tożsamość miasta, a
jednocześnie zapewniać oszczędność energii oraz brak efektów zanieczyszczania i rozlewania światłem.
Potrafimy inspirować...
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city.people.light
Projekt city.people.light znosi bariery twórcze i intelektualne,
pomagając budować nowatorskie i optymalnie dobrane
systemy oświetleniowe wzbogacające miejską przestrzeń.
Dzielimy się pomysłami i współpracujemy z partnerami takimi
jak Stowarzyszenie Profesjonalnych Projektantów Oświetlenia
(PLDA). Ustanowiliśmy również doroczną nagrodę
city.people.light przyznawaną we współudziale ze
stowarzyszeniem LUCI (Lighting Urban Community
International).
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Więcej informacji na:
www.philips.com/urbanlighting
lub pod bezpośrednim numerem telefonu
+48 605 215 235 lub pod adresem:
marek.lorczyk@philips.com

„Wraz z nieuniknioną i postępującą urbanizacją miast musimy
przemyśleć nowe sposoby poprawy jakości naszego życia i
przekształcenia ich w przyjemniejsze miejsca. Zaprezentuję
Państwu systemy oświetlenia oparte na technologii LED,
które zmienią nocny krajobraz miasta, podkreślą jego
tożsamość, tchną w nie nowe życie i zapewnią poczucie
bezpieczeństwa. A to wszystko bez uszczerbku dla planety
a miasto będzie nadal cieszyło się opinią rozsądnego
gospodarza naszych zasobów naturalnych”.
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