road

URBANA CESTNA SVETILA
KOMBINIRANA Z NOVIMI
TEHNOLOGĲAMI
IK09

IP66

road

EN PRIME S®
IK09

Specifikacĳa

Dimenzĳe

EN PRIME S 8 W do 70 W
Barvna temperatura:
3.000 - 4.000 K
Napetost:
220 - 240 V
50 - 60 Hz
eCLO – konstantni svetlobni tok
skozi celotno življenjsko dobo svetilke
LED svetilka kompatibilna z sistemom
pametne ulice
Prenapetostna zaščita:
10 kV
Indikator delovanja zaščite
Temperaturno območje delovanja:
od -40 do 50 °C
Življenjska doba:
100.000 ur
Ohišje:
Tlačno brizgano aluminĳasto ohišje,
prašno barvano po RAL 9006,
pokrito z varnostnim steklom.
GEOX filter proti kondenzacĳi
Montaža:
Nosilec Ø 42 - 60 mm
nastavljiv nosilec svetilke.
Teža:
5,30 kg
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EN PRIME M®
IK09

Specifikacĳa

Dimenzĳe

EN PRIME M 40 W do 125 W
Barvna temperatura:
3.000 - 4.000 K
Napetost:
220 - 240 V
50 - 60 Hz
eCLO – konstantni svetlobni tok
skozi celotno življenjsko dobo svetilke
LED svetilka kompatibilna z sistemom
pametne ulice
Prenapetostna zaščita:
10 kV
Indikator delovanja zaščite
Temperaturno območje delovanja:
od -40 do 50 °C
Življenjska doba:
100.000 ur
Ohišje:
Tlačno brizgano aluminĳasto ohišje,
prašno barvano po RAL 9006,
pokrito z varnostnim steklom.
GEOX filter proti kondenzacĳi
Montaža:
Nosilec Ø 42 - 60 mm
nastavljiv nosilec svetilke.
Teža:
7,20 kg
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EN PRIME L®
IK09

Specifikacĳa

Dimenzĳe

EN PRIME L 100 W do 200 W
Barvna temperatura:
3.000 - 4.000 K
Napetost:
220 - 240 V
50 - 60 Hz
eCLO – konstantni svetlobni tok
skozi celotno življenjsko dobo svetilke
LED svetilka kompatibilna z sistemom
pametne ulice
Prenapetostna zaščita:
10 kV
Indikator delovanja zaščite
Temperaturno območje delovanja:
od -40 do 50 °C
Življenjska doba:
100.000 ur
Ohišje:
Tlačno brizgano aluminĳasto ohišje,
prašno barvano po RAL 9006,
pokrito z varnostnim steklom.
GEOX filter proti kondenzacĳi
Montaža:
Nosilec Ø 42 - 60 mm
nastavljiv nosilec svetilke.
Teža:
8,40 kg
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LOTUS®
IK08

Specifikacĳa

Dimenzĳe

LOTUS 20 W do 100 W
Barvna temperatura:
3.000 - 4.000 K
Napetost:
100 - 277 V
50 - 60 Hz
eCLO – konstantni svetlobni tok
skozi celotno življenjsko dobo svetilke
LED svetilka kompatibilna z
sistemom pametne ulice
Prenapetostna zaščita:
10 kV
Temperaturno območje delovanja:
od -30 do 50 °C
Življenjska doba:
100.000 ur
Ohišje:
Zmagovalec iF DESIGN AWARD 2020
Tlačno brizgano aluminĳasto ohišje,
prašno barvano po RAL 9017,
pokrito z varnostnim steklom.
Montaža:
Nosilec Ø 42 - 60 mm
Teža:
8,00 kg
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SATURN®
IK08

Specifikacĳa

Dimenzĳe

SATURN 40 W do 100 W
Barvna temperatura:
3.000 - 5.000 K
Napetost:
100 - 240 V
50 - 60 Hz
eCLO – konstantni svetlobni tok
skozi celotno življenjsko dobo svetilke
LED svetilka kompatibilna z sistemom
pametne ulice
Prenapetostna zaščita:
10 kV
Temperaturno območje delovanja:
od -30 do 50 °C
Življenjska doba:
100.000 ur
Ohišje:
Tlačno brizgano aluminĳasto ohišje,
prašno barvano po RAL 9006,
pokrito z varnostnim steklom.
GEOX filter proti kondenzacĳi
Montaža:
Nosilec Ø 63 mm
Teža:
7,10 kg
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LOTUS, SATURN

EN PRIME

Fotometrični diagrami
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SOLARNI KOMPLET
ELKOSUN LED SOLAR
IK08

Značilnosti:
Ne potrebuje električnega priključka - energijo črpa iz sonca – 100% prihranek na
energiji
LED svetilka je iz serije EN Prime S - optični sistem enak kot pri ostalih EN Prime
S svetilkah
Deluje vse dni v letu
Visokozmogljiva in energijsko varčna
Dolga življenjska doba
Minimalni stroški vzdrževanja
Modularna sestava - enostavno zamenljivi deli
Stilska dovršenost in dobra funkcionalnost
Varna pred vremenskimi vplivi
Vrtljivi solarni panel
Garancija 2 leti

Sestava solarnega kompleta:
1 kos
1 kos
2 kosa
1 kos
1 komplet
1 kos

- LED cestna svetilka EN Prime Solar 30W
(opcijsko 25W, 35W) s funkcijo Virtual Midnight
- Solarni modul 330W
- Ciklični AGM akumulator 120Ah
- Ohišje za akumulatorje
- Nosilci, vijaki, kabli, drobni material
- Pocinkan steber 6m s sidrom

Stran 8

IP66

Class I

Class II

www.elkosun.com

Komponente za svetlobne aplikacĳe

ELKOSUN ponuja komponente priznanih proizvajalcev LED tehnologĳe

LED krmilniki:

LED moduli:

LED optični sistemi:
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Najnovejši LED krmilniki s funkcĳo varčnega delovanja

Virtual Midnight
Virtual Midnight (VM) omogoča večstopenjsko zmanjšanje porabe energĳe v nočnem času. Upošteva se čas vklopa/
izklopa svetilke, zato ne potrebuje dodatne zunanje nadzorne infrastrukture-redukcĳskega krmiljenja. Enota
samodejno izvede zatemnitev na podlagi predhodnega programiranja, upoštevajoč sredino noči, ki se vsakodnevno
izračuna na podlagi časovnega cikla vklop/izklop.
LED krmilnik sam po sebi ne more zaznati
poletnega in zimskega časa, ker nima
notranje ure v realnem času. Virtual
Midnight funkcĳa v astro osnovi temelji na
inteligentnem algoritmu. Začne se po prvi
veljavni noči in doseže največjo natančnost
po prvem tednu uporabe. Čas veljavnost
je določen, če je trajanje operacĳe daljše
od 4 ur in krajše od 24 ur.
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DALI omogoča prilagodljiv in načrtovan
prihranek energĳe v pametnih mestih
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Način StepDIM omogoča preklapljanje med
dvema izhodnima nivojema, "normalni" način
In "zmanjšana obremenitev" s pomočjo
dodatnega preklapljanja faz. V načinu
"zmanjšana obremenitev" krmilnik zmanjša
osvetlitveno raven in s tem porabo energĳe.
Ravni svetlobe se lahko dinamično prilagajajo
potrebam osvetljenost ter varčevanja.
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DALI
DALI vmesnik (Digital Addressable Lighting Interface protocol) s širokim
spektrom uporabe nadomešča stare sisteme za krmiljenje razsvetljave.
DALI sistem je zaradi odprtega protokola dostopen vsem proizvajalcem
električnih komponent, ki zato svoje izdelke nadgrajujejo z DALI
predstikalnimi napravami. Na ta način proizvajalci trgu ponudĳo širok
spekter električnih komponent, ki omogočajo učinkovite prihranke
energĳe, programske povezljivost v oblaku za potrebe pametnih mest
ter raznorazne integracĳe.
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Izkušnje - znanje - kvaliteta - profesionalni pristop

Projektov se lotimo celovito: od svetlobno tehničnega projektiranja do proizvodnje svetil ter končnih meritev
osvetljenosti na terenu.
• Ne zahtevamo minimalnih količin
• Vgrajujemo samo komponente preverjenih svetovnih proizvajalcev
• Proizvodnja in servis v Slovenĳi
• Večletne izkušnje na področju zunanje in notranje razsvetljave

Na podlagi svetlobnih
izračunov se izbere
optimalna svetilo.

Smo prihodnost cestne razsvetljave - pametna ulica SMART CITY

Tehnološka uporaba:
• Dostopna točka LTE
• Dostopna točka za WLAN
• Polnilna točka za elektromobilnost
• Gateway / usmerjevalnik / senzor
gibanja
• Lahka komunikacĳska točka LCP
• Kamera

• DALI regulacĳa
• Dostop do energĳe
• Infrastrukturna hrbtenica
(senzor / aktivator omrežja)
• Komunikacĳska točka
(visoke hitrost multmedĳe)
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SmartCity
SmartCity je revolucionarni sistem z integriranimi brezžičnimi senzorji gibanja za spremljanje in nadzor zunanje
razsvetljave na osnovi prisotnosti. Izdelek je združljiv z obstoječimi in novimi LED svetili.

SmartCity ponuja dinamično osvetlitev, zaradi česar svetilke prilagodĳo svojo svetlost glede na prisotnost pešcev,
koles in avtomobilov. Posledično se svetilke samodejno zatemnĳo v času, ko ni konice in ko v bližini ni nikogar. Po
zaznavi človeške prisotnosti se vse svetilke v okolici vrnejo na raven svetlosti, ki jo je uporabnik - operater določil.
Dinamična osvetljitev zmanjša porabo energĳe do 80%, ne zmanjšuje pa javne varnosti in udobja prebivalcev.

Vgrajena orodja za nadzor, ki delujejo preko
spletnega vmesnika, operaterje obveščajo o
okvarah svetil. S tem se močno zmanjša
potreba po dragih vizualnih pregledih in
omogoča znižanje stroškov delovanja ter
vzdrževanja.
Ponujamo celotno paleto lastnih in
neodvisnih rešitev, ki ustrezajo raznolikim
potrebam mestne infrastrukture za
razsvetljavo.
Naša ekipa vam pomaga izbrati pravo
rešitev, ki ustreza vašim potrebam.
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CityManager
Naša spletna platforma je zasnovana za upravljanje, spremljanje, analiziranje in nadzor razsvetljave v
realnem času.

Lightning Control
Ponujamo celotno paleto orodĳ za nadzor strojne opreme in zunanjih senzorjev gibanja za povezavo vaše javne
razsvetljave na nivoju ulice ali mesta.

DigiHub
Naša platforma v oblaku IoT (DigiHub) zbira podatke iz vseh naprav in prehodov, jih sproti analizira ter omogoča
vpogled operaterjem razsvetljave.

Storitve
Z namestitvĳo SmartCity sistema se ne zahteva posebnega tehničnega znanja. Ponujamo vam kompletne storitve od načrtovanja, inženiringa in inštalacĳe, do zagona, usposabljanja uporabnikov in servisa.

Optimizacĳa obremenitve prometa
Naša rešitev nudi podrobne vpoglede ter analize, kar vam pomaga pri učinkovitem upravljanju javne razsvetljave in
izboljšanju učinkovitosti javnega prometa.
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Zunanja ulična in cestna svetila ELKOSUN
Rešitve s področja cestne in ulične osvetlitve se lotimo znanstveno ter na podflagi skic, tehničnih zamisli ter zakonskih
predpisov pripravimo natančen izračun svetilnosti, ki so podlaga za pripravo projektne dokumentacĳe.
Proizvajamo LED svetila za različna področja in območja, kot so:
• CESTE: lokalne, hitre, avtoceste, križišča, krožišča, predori, prehodi za pešce
• URBANO OKOLJE: trgi, parki, dovozi, parkirišča
• INDUSTRĲSKO OKOLJE: osvetlitev večjih površin, fasade industrĳskih stavb
• OBMOČJA BREZ ELEKTRIKE: solarna osvetlitev
Modularna sestava:
• LED svetila so izdelana po meri, zato imajo lahko na zahtevo različno barvno temperaturo (K) in svetlobni tok (Lm)
• Različni kot osvetlitve (optika)
• Moči od 8 W do 300 W
• Dobavljive so v šestih velikostih ohišĳ
Proizvodnja, servis in garancĳa:

Tehnične lastnosti:

Režimi delovanja:

• so odporne proti UV žarkom
• imajo izenačevalec tlaka
• IP 66
• IK 09
• CE
• RoHS
• so z električnim zaščitnim razredom Class I ali Class II
• omejitev bleščanja je skladna s SIST EN 13201:2015
• delujejo v napetostnem območju od 200 V do 260 V ter
temperaturnem območju od -30 °C do +50 °C

• brez redukcĳe moči
• Virtual Midnight s 50 % in večstopenjsko
redukcĳo svetlobnega toka brez krmilnega vodnika
• v izvedbi z DALI regulacĳo
• v kombinacĳi s fotocelico
• SmartCity

ELKOSUN d.o.o., Tržaška cesta 23, SI - 2000 Maribor, Slovenia (EU)
PHONE: + 386 2 330 41 23 info@elkosun.com

Design by Serval Global Design

• Sestavljene so modularno, kar omogoča enostavno menjavo in popravilo posameznih delov na terenu.
• Izdelane so iz visoko odpornega korozĳsko zaščitenega prašno barvanega tlačno litega aluminĳa in v predelu
optičnega dela iz ravnega kaljenega stekla.
• Vgrajena je najnovejša generacĳa komponent svetovno priznanih proizvajalcev, s čimer zagotovimo visok
izkoristek svetilk.
• Življenjska doba vgrajenih LED modulov je najmanj 100.000 ur.
• Proizvodi imajo 5-letno garancĳo in zagotovljen servis.

