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MIESTA POUŽITIA
•	 sklady
•	 výrobné haly
•	 dielne
•	 chodby
•	 prístrešky
•	 garáže
•	 vonkajšie priestory

TYP INŠTALÁCIE
•	 SU – prisadené svietidlo,  

montáž na pevné povrchy
•	 SUS – závesné svietidlo

SVETELNÝ ZDROJ
•	 LED

ELEKTRICKá VÝBAVA
•	 ECG – elektronický predradník
•	 DIM 1-10V – analógovo stmievateľný  

elektronický predradník 
•	 DSI – stmievateľný elektronický predradník
•	 DALI – stmievateľný elektronický predradník

VOLITEĽNÁ VÝBAVA / PRÍSLUŠENSTVO
•	 núdzová jednotka
•	 retiazkový záves
•	 priebežná kabeláž
•	 PG 13,5 káblová vývodka (IP67)
•	 nerezové spony
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krytie IP67 (pri použití káblovej vývodky PG 13,5)

posledná generácia LED modulov (170lm/W)

opálový difúzor pre rovnomerné rozloženie svetla

možnosť priebežnej montáže a zapojenia núdzovej jednotky

vnútorná hliníková montážna doska pre optimalizovaný  
teplotný manažment

viacero možností pre vstup kábla

PRIDANÁ hODNOTA

vysoký merný výkon led modulu - 170lm/W
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JET LED
Odolné voči nepriaznivým podmienkam

Svietidlá JET LED sú primárne určené pre použitie vo vnútorných,  
či vonkajších priemyselných priestoroch. Ich spoločným znakom je vysoká 
odolnosť voči prachu a striekajúcej vode, taktiež zvýšená odolnosť voči 
nárazom, nízky príkon a dlhá životnosť svetelného zdroja. 

vnútorná časť svietidla vyrobená a zmontovaná na Slovensku

MADE IN EU

VYROBENÉ NA SLOVENSKU

MADE IN SLOVAKIA

MADE IN GERMANY
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JET LED 4400lm
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Priemyselné svietidlo vyrábané v dvoch dĺžkach, osadené modulmi LED poslednej generácie. 
Teleso svietidla je vyrobené zo samozhášavého polyesteru, vystužené sklenenými vláknami. 
Vnútri svietidla je umiestnená montážna doska vyrobená z masívneho hliníkového plechu, 
ktorá zároveň slúži ako pasívny chladič pre LED moduly. Optimalizovaný teplotný mana-
gement svietidla. Doska je odnímateľná, čo umožňuje bez nutnosti demontáže a výmeny 
svietidla vykonať neskoršiu medzigeneračnú obmenu LED modulov.
Teleso a difúzor sú spojené plastovými ABS alebo nerezovými sponami. Tesnenie je z vype-
neného polyuretánu.

JET

TYP INŠTALÁCIE
•	 SU – prisadené svietidlo, montáž na pevné povrchy
•	 SUS – závesné svietidlo

OPTICKÝ SYSTÉM
•	 DO – opálový difúzor vyrobený z UV stabilizovaného PMMA 

špeciálne vyvinutý pre LED aplikácie, s vynikajúcou priepust-
nosťou svetla. Difúzor excelentne mieša vyžiarené svetlo z 
jednotlivých zdrojov LED. Výsledkom je homogénne svietiaca 
aktívna časť svietidla, bez viditeľných presvietených bodov.

ELEKTRICKÁ VÝBAVA
•	 lineárny LED modul 
•	 3-pólová napichovacia svorkovnica, max. 2,5mm2

•	 vstupný káblový otvor opatrený prechodkou
•	 možnosť priebežnej montáže

VOLITEĽNÁ VÝBAVA / PRÍSLUŠENSTVO
•	 zapojenie so stmievateľným predradníkom (TouchDIM, DALI )
•	 hJ01 – retiazkový záves
•	 CSJ – spony z nerezovej ocele
•	 PSJ – ochranná mriežka
•	 PG13,5 – káblová vývodka
•	 WIELAND – wieland rýchlokonektor
•	 CWJ – priebežná kabeláž

kóD názOv špEcifikácia

farba svetla optika cri predradník farba produktu príslušenstvo

JE000000LE03900 JET LED 3900lm 3000K 80 ECG hJ01

JE000000LE04950 JET LED 4950lm 4000K TouchDIM CSJ

JE000000LE06300 JET LED 6300lm 5000K DALI PSJ

PG 13,5

WIELAND

CWJ

názov
Systémový 
príkon (W)

Ekvivalent a (mm) B (mm) kg

JET LED 3900lm 28 1x58W T8 1277 116 2,4

JET LED 4950lm 36 2x36W T8 1277 116 2,4

JET LED 6300lm 47 2x58W T8 1577 116 3,2

Svetelný zdroj LED

Chladenie PASÍVNE

Trieda ochrany I

Krytie IP65(IP67)

hmotnosť 2,4-3,2 kg


