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STANDARD SVÍTIDEL
o
z
příklad typ. svítidla, parametry
n
.

vzhled

SVÍTIDLO venkovní na
fasádě
s pohybovým čidlem
např. typ OSMONT TRITON B
50665 LED-1L15B07/IN-184 B
HF 29W
(venkovní osvětlení vstupu,
vjezdu do garáží)

SVÍTIDLO zářivkové,
průmyslové s krytem - PC,
1x36W, 2x36W,
s elektronickým
předřadníkem
např. typ MODUS V3136
EP,V3236 EP

SVÍTIDLO zářivkové,
průmyslové s krytem PC,
1x58W, 2x58W
S elektronickým
předřadníkem.
např. typ MODUS V3158
EP,V32586 EP

SVÍTIDLO závěsné s
kovovou monturou,
skleněným stínítkem a
lankovým závěsem,
2x36W.
,
např. typ OSMONT EDNA T5
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SVÍTIDLO s monturou a
stínítkem z polykarbonátu
a kovovým ochranným
košem, 2x18W.
IP 65
,
např. typ OSMONT ELEKTRA
5

(vnitřní osvětlení věže)
SVÍTIDLO s monturou ,
stínítkem a dekorativním
límcem z polykarbonátu,
26W.
IP65,
např. typ OSMONT ELEKTRA
6

(venkovní osvětlení
klubovna děti, vstup
volební místnost)

EOS RECTANGULAR
Vestavné svítidlo do stěny,
těleso hliník, povrch
šedostříbrná, pro zářivku
1x10W, G24d-1, 230V, IP65,
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DENEB LED GARDEN
Sloupkové venkovní
svítidlo, svítidlo vybaveno
zásuvkou 230V, zvýšené
krytí IP44, materiál hliník,
povrch šedá, difuzor plast
opál, LED 9W, 600lm,
neutrální 4000K, Ra80,
230V, IP54

SVÍTIDLO zářivkové,
přisazené s KP krytem PC,
1x36W, 2x36W,
2x58W,4x18W
S elektronickým
předřadníkem.
např. typ MODUS V3136 EP

Modus
LLY136,LLY236,LLY258,LL
Y418

SVÍTIDLO bílé
polykarbonátové těleso,
polykarbonátový kryt
s Fresnelovou optikou,
přisazené 1x11W, 1hod
autonomie
např. typ MODUS Helios H
HE 11W T
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SVÍTIDLO – venkovní
zapuštěné svítidlo
nerezová ocel 70W IP 67
např. typ SCHRACK
TECHNIK LI 228244 ADJUST
265,ÉRIE DASAR

(venkovní osvětlení věže)

SVÍTIDLO kruhové
přisazené, opálový kryt
objímka E27, pro osazení
úsporných kompaktních
zářivek.
např. typ MODUS BRKL

(osvětlení vnitřních
prostorů, zdroje dle
výpočtu osvětlení)

Svítidlo Fireport
S doplněným červeným
proužkem
Viz foto

Konkrétní navržené materiály a zařízení v tomto projektu jsou pouze
standardem, v nabídce dodavatele stavby je nutno dodržet

projektované technické, kvalitativní, rozměrové, funkční,
uživatelské a estetické parametry.
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