
Każdy, indywidualny
produkt zasługuje
na iluminacje.

www.luxmateria.pl
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oneLED retail jest wspaniałym narzędziem do prezentacji towarów, z w pełni zintegrowanym 
oświetleniem LED, dla wymagajacych architektów i projektantów sklepów detalicznych.

Podstawą każdego "oneLED" są cieniutkie, 4mm kompozyty aluminiowe. Materiał ten składa
się z rdzenia izolującego z tworzywa sztucznego i dwu, przewodządzych prąd pokryw aluminiowych. Te dwie 
osłony aluminiowe pozwalają zasilić system energią elektryczną i łączyć moduły w różnych pozycjach panelu.

Właśnie dlatego "oneLED" jest tak wyjątkowy i genialny.

Kompozyt jest tak trwały jak 2,4mm czysta stal, ale ma 1/3 jej wagi.
Standardowe kolory to biały, czarny i anodyzowany srebrny (wiecej kolorów na zamówienie).

Architekci i projektanci sklepów mogą podjąć decyzję w sprawie kształtu, koloru i wielkości paneli, a także 
umiejscowienia oświetlenia. Dlatego "oneLED" to idealne narzędzie prezentacji doskonale sharmonizowane 
dla niestandardowych wymagań.

Dostępne są trzy różne, w pełni zintegrowane moduły LED wysokiej wydajności:

oneLED16 moduł
oneLED36 moduł
oneLED64 moduł

410 lumenów
950 lumenów
1700 lumenów

5 wat
10 wat
18 wat

(odpowiednik 30 W halogenu)
(odpowiednik 75 W halogenu)
(odpowiednik 130 W halogenu)

Standardowo wszystkie moduły LED dostarczane są w temp. barwowej 2800K (4000K i 5000K dostępne 
po wyszczególnieniu) i z współczynnikiem oddawania barw Ra=90. Stopień efektywności energetycznej A+.

Wszystkie moduły "oneLED" produkowane są w Niemczech.
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oneLED retail Horizontal system

oneLED retail H jest systemem szyn poziomych ze zintegrowanym busem 24V. System szyn może być 
całkowicie zatopiony w płytach pokrywających ściany. Elementy pokrywające ściany mogą być bardzo łatwo
wymienione na dowolny wzór, co daje możliwość zmainy charakteru wnętrza w kilka minut.

Zintegrowany bus dostarcza napiecie 24V do wszystkich opraw LED poprzez złącze smartConnect. 
Panele oneLED retail H wraz z oświetleniem LED mogą być bardzo łatwo instalowane, odinstalowane czy 
wymieniane w zależności od potrzeb.

Oprócz naszych standardowych kształtów, rozmiarow i kolorów , możemy dostarczyć każdy panel według 
indywidualnych wymagań.

• poziomy system szynowy ze zintegrowanym busem 24V
• mozliwość całkowitego ukrycia w osłonie ściany
• maksymalna długość 6m

• półka o grubości 4mm
• moduły LED całkowicie ukryte w półce
• maksymalne obciażenie 10kg na metr
• rozmiar i kształt na zamówienie
• kolory standardowe : biały, czarny i anodyzowany srebrny

• moduły 5 W (410 lm), 10 W (950 lm) lub 18 W (1700 lm)
• oddawanie barw index (CRI) Ra=90
• temperatura barwowa 2800 K (4000 K lub 5000 K )
• minimalne wydzielanie ciepła
• brak promieniowania UV
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oneLED retail Point system

oneLED retail P jest pojedńczą półką zintegrowaną z oświetleniem LED. Panel mocowany jest w wycięciu płyty
ściennej.
Oprócz naszych standardowych kształtów, rozmiarow i kolorów , możemy dostarczyć każdy panel według
indywidualnych wymagań.

• półka grubości 4mm
• moduły LED całkowicie ukryte w półce
• maksymalne obciazenie 10kg na metr
• rozmiar i kształt na zamówienie
• kolory standardowe : biały, czarny i anodyzowany srebrny

• moduły 5 W (410 lm), 10 W (950 lm) lub 18 W (1700 lm)
• oddawanie barw index (CRI) Ra=90
• temperatura barwowa 2800 K (4000 K lub 5000 K )
• minimalne wydzielanie ciepłat
• brak promieniowania UV











For more information please visit

www.oneled.me

oneLED is a division of
FSIGN GmbH

Wiesenstrasse 33
73614 Schorndorf

Germany

www.luxmateria.pl
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