Budiž

PROFESSIONAL
Rozsvěcujeme vaše města,
parky, ulice, výrobní haly,
sportoviště a domovy

již 100 světelných let

S čím vám pomůžeme?

KOMPLEXNÍ NABÍDKA:

Veškerý sortiment nabízíme včetně pre-sales podpory, konzultace,
vypracování nabídky, výpočtu úspor a návratnosti.

PROJEKTOVÉ ŘEŠENÍ:

Vypracujeme světelnou studii, která poskytne detailní informace
o intenzitě a rovnoměrnosti navrhovaného řešení osvětlení.

INSTALACE:

Zajistíme odbornou instalaci a následný servis. Využít můžete také naši
fotometrickou laboratoř, díky které získáme report obsahující všechny
potřebné parametry a jsou dále používány u 3D simulace osvětlení
v různých prostorech.

FINANCOVÁNÍ:

Umíme pomoci s financováním projektů – jak z dotačních programů,
tak z bankovních či vlastních zdrojů.

SMART ŘEŠENÍ:

Součástí naší nabídky je i řízení osvětlení, které umožní nejen vyšší
uživatelský komfort, ale i další energetické a finanční úspory.

Prodloužená
záruka
až 10 let

Úspora
energie
až 90 %

Vysoká
odolnost

Dlouhá
životnost

Ekologické
řešení

Co jste možná o LEDkách nevěděli

LED osvětlení nabízí zásadní úsporu elektrické energie –zaplatíte
až o 90 % méně.
Technologie LED žárovek snižují emise CO2, neobsahují olovo
a jiné škodlivé látky.
LED světelné zdroje mají okamžitý náběh 100 % světelného výkonu.
Jednoduše – rozsvítím a vidím.

LED svítidla se neroztříští. Jsou z odolných materiálů, a tak dobře snáší
nárazy a otřesy.
LED svítidla neprodukují UV záření, takže nepřitahují tolik hmyzu
jako jiné světelné zdroje.

HIGH BAY

Unikátní design svítidla
je navržen pro dosažení
maximálního výkonu
a moderního vzhledu.
Chladič z hliníkového odlitku
zaručuje optimální odvod
tepla a ekonomický provoz.

4 000 / 5 000 K
80 000 h
60–110°
100–200 W

© JEPAS s.r.o.

až 160 lm/W

• Volitelně s DALI
• Stmívatelné 1–10 V

HIGH BAY HEAVY DUTY

Industriální svítidlo
s modulárním designem.
Díky robustnímu provedení
a kvalitnímu zpracování lze
svítidlo provozovat v prostředí
s až +80 °C a je vhodné i pro
využití v těžkém průmyslu.

4 500 až 5 500 K

• Modulární design

100 000 h

• Volitelně stmívatelná varianta
s řízením DALI

90°/110°/150°/
40×100°/60×100°
50 až 450 W
až 175 lm/W

• Robustní konstrukce pro těžký
průmysl
• Nahrazuje světla s výkonem
až 2 000 W HID

HIGH BAY ULTRAMODULE

Multifunkční a komplexní venkovní
svítidlo splňující moderní požadavky
sportovních hřišť, letišť či podobných
veřejných ploch. Jeho průmyslový,
modulární design a vysoká kvalita
zpracování splní veškeré potřebné
standardy a normy. Každý samostatný
modul vydává až 175 lm/W.

• Optická čočka 95%
propustnosti světla
• Žáruvzdorný materiál

2 700 až 6 500 K
50 000 h
10°/30°/60°/90°/120°
480–1 440 W
až 175 lm/W

LED TRUBICE T8 SMD

LED trubice T8 jsou moderní náhradou standardních lineárních zářivkových
trubic. Jsou osazeny kvalitními SMD čipy a dosahují stabilní výkon až
160 lm/W. Mléčný kryt zajišťuje neoslňující rozptyl světla a díky kvalitnímu
provedení mají vysokou životnost. Doporučujeme je umístit do našich
prachotěsných svítidel, která jsou speciálně určená pro LED trubice.

4 000 / 5 000 K
50 000 h
120°
18–24 W
až 160 lm/W

• Lehká odolná konstrukce
těla trubice (½ hliník
a ½ polykarbonát)
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• Bez UV a IR záření

TRI–PROOF

Vysoce odolné svítidlo pro
náročné aplikace s krytím
IP66 a světelnou efektivitou
130 lm/W je vhodné pro
nejnáročnější aplikace.

4 000 K
50 000 h
120°
až 60 W
130 lm/W

• Optický difuzor (kryt) :
UV stabilní polykarbonát
• Tělo svítidla : polykarbonát,
barva šedá, spony z nerezové oceli

LED STROPNÍ PANELY

Bílý LED panel je elegantní a praktickou náhradou podhledových
osvětlovacích těles. Mléčné provedení difuzoru zajišťuje rovnoměrné
vyzařování světla z celé plochy panelu a umožňuje tak celou škálu
aplikací v interiéru moderním či klasickém a díky extrémně tenké
konstrukci mají panely další využití – instalace na stěnu, světelné
reklamní panely, označení provozoven apod.

4 000 K
50 000 h
120°
20–40 W
100 lm/W

• Ultratenký moderní design –
výška 9 mm
• Volitelný stmívatelný LED zdroj
• PMMA difuzor
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• Non flicker driver

LED PANELY
DYNAMIC A RGB

Ovladačem lze plynule měnit
barvu světla a jeho jas a lze tak
snadno dosáhnout požadované
světelné pohody či atmosféry.
Konečně odpovídající kvalitní
osvětlení pro každou činnost.

3 000 K až 6 000 K
50 000 h
120°
40 W
až 100 lm/W

• Kvalitní a robustní provedení
• Plynulá regulace jasu
a barvy světla
• Optimální odvod tepla
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• PMMA difuzor
• Non flicker driver

PANORAMA

Veřejné osvětlení s jednoduchým moderním designem. Tělo svítidla
je vyrobeno z hliníkového odlitku a spolu s povrchovou antikorozní
úpravou velmi dobře odolává povětrnostním vlivům. Vnější žebrování
výrazně zvyšuje index odvodu tepla a minimalizuje hromadění prachu
a nečistot na svítidle.

4 000 K
50 000 h
120°
až 100 W
120 lm/W

• Kvalitní a robustní provedení
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• Optimální odvod tepla

LED REFLEKTORY

s vysokým světelným tokem

4 000 / 5 000 K
50 000 h
20/30/60/90°

Ideální LED reflektory pro osvětlení
menších sportovišť s velkou výdrží.
Silnější a výkonnější než klasické
LED reflektory.

100–240 W
až 150 lm/W

• Hliníkový odlitek
• Přepětová ochrana : 4 kV

LED REFLEKTORY

LED reflektory svým výkonem
plně nahrazují reflektory
halogenové, avšak při podstatně
nižších provozních nákladech
s vyšší odolností proti častým
startům. TESLA LED reflektory
jsou osazeny kvalitními
výkonnými LED čipy.

3 000 / 4 000 /
6 500 K
20 000 h
110°
30–200 W
až 100 lm/W

• Robustní provedení
• Krytí IP65
• Kvalitní LED čipy a odvod tepla

NOUZOVÉ SVÍTIDLO

Kvalitně provedené nouzové svítidlo s úsporným provozem využívá
zabudovanou baterii LiFePO4, která se vyznačuje delší životností
a současně výrazně nižší hmotností a objemem než běžně využívané
NiCD baterie. Na rozdíl od těchto baterií má také schopnost rychlého
nabíjení a neobsahuje těžké kovy, takže její výroba i použití jsou šetrné
k životnímu prostředí. LiFePO4 baterie má vysokou teplotní odolnost,
a proto je tak velice stabilní a bezpečná.

5 000 K
50 000 h
120°
3W
67 lm/W

• Nastavitelný světelný tok až 200 lm
• 3 hodiny nouzového provozu
• Viditelnost : 30 m
• Jednoduchá instalace na zeď
nebo na strop

TESLA lighting je česká značka a česká firma
známá po celém světě jako přední dodavatel
světelných zdrojů a osvětlení pro všechny
segmenty rodinného i profesního života.

Nabízíme nejmodernější LED světelné zdroje a maximálně pracujeme
na inovacích a kvalitě: Všechna naše světla prochází sérií měření
v laboratořích, aby se k vám, našim zákazníkům, dostalo jen světlo
té nejvyšší kvality. Vedení společnosti již mnoho let razí tvrzení,
že nadčasovost a efektivita jsou synonymem TESLA lighting.

TESLA lighting je již 100 let
známá po celém světě,
nicméně zůstává věrná
České republice, kde sídlí
centrum firmy.

PROFESSIONAL

Mladoboleslavská 1108
197 00 Praha 19, Kbely
Česká republika
+420 251 109 251
info@tesla-ligting.cz
www.tesla-lighting.cz
Instagram: @teslalightingcz
Facebook: @teslalightingcz

