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1W 3528

43W PANEL LED
Zamiennik oprawy świetlówkowej T8 4x18W / T5 4x14W

Technologia „Backlight LED”
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KLASA SZCZELNOŚCI IP: 20

AC 100~240V

BARWA ŚWIATŁA: NW

CRI: 80

WAGA: 3450±5g 

KOLOR WYKOŃCZENIA:  BIAŁY

40-40-111 4000K 3350140˚ A+

KOD PRODUKTU CCT (TYP)KĄT ŚWIECENIA Lm (TYP) EEI

Panel LED ze zdjętym kloszem

Oprawa LED Panel zbudowana jest w oparciu o konstrukcję typu 
„backlight LED” z wykorzystaniem modułów Direct-lit Light Bar 

Module firmy Edison-Opto. Moduły te z powodzeniem stosowane są 
także w telewizorach typu Full-LED z tylnym podświetleniem matrycy.

Unikalne rozwiązanie z zastosowaniem dodatkowej optyki rozszerza-

jącej kąt świecenia do 150° pozwala na zwiększenie rozstawu 
pojedynczych diod LED, a co za tym idzie obniżenie ceny oprawy do 

poziomu jak dotąd nie osiągalnego w przypadku opraw z diodami LED 

SMD bez dodatkowej optyki.

Technologia Backlight w porównaniu do podświetlenia krawędziowe-

go zapewnia znacznie większą równomierność luminancji oraz nie 

porównywalnie lepsze odprowadzenie ciepła od chipów LED, co 

przekłada się na całkowity czas pracy (życia) oprawy.



Zastosowanie technologii LED pozwala na ograniczenie zużycia 
energii nawet do 50% w porównaniu do opraw rastrowych ze świe-
tlówkami fluorescencyjnymi. Pomimo wysokiej skuteczności świetl-
nej samych świetlówek odbłyśniki rastrowe mają dość spore straty, 
co znacznie obniża efektywność całej oprawy. Poza ograniczeniem 
zużycia energii odpadają także koszty wymiany samych świetlówek, 
co wiąże się z dodatkowymi kosztami eksploatacyjnymi. Wraz ze 
spadkiem zużycia energii zmniejsza się także emisję CO2.

Oprawy panelowe LED to także nowy poziom komfortu pracy w 
przestrzeni biurowej. Niski poziom olśnienia oraz całkowity brak migo-
tania ogranicza zmęczenie wzroku oraz pozwala na  dłuższe utrzyma-
nie koncentracji na wykonywanych zadaniach. Szeroki kąt świecenia 
opraw poprawia także równomierność oświetlenia co przekłada się na 
ograniczenie kontrastów. 

Zastosowanie najwyższej jakości binowanych (selekcjonowanych) 
diod LED (Edison-Opto 1W 3528)  pozwala uzyskać idealnie białą 
barwę światła, która dodaje energii oraz aktywizuje do działania. 
Oprawy można zestawiać obok siebie budując w ten sposób większe 
powierzchnie świecące, które zapewniają efekt podobny do tego jaki 
tworzą okna dachowe.

Oszczędność energii do 50% 

Komfort w klasie biznes 

Barwa dzienna 4000K 

Oprawa LED Panel zbudowana jest w oparciu o konstrukcję typu 
„backlight LED” z wykorzystaniem modułów Direct-lit Light Bar 
Module firmy Edison-Opto. Moduły te z powodzeniem stosowane są 
także w telewizorach typu Full-LED z tylnym podświetleniem matrycy.

Unikalne rozwiązanie z zastosowaniem dodatkowej optyki rozszerza-
jącej kąt świecenia do 150° pozwala na zwiększenie rozstawu 
pojedynczych diod LED, a co za tym idzie obniżenie ceny oprawy do 
poziomu jak dotąd nie osiągalnego w przypadku opraw z diodami LED 
SMD bez dodatkowej optyki.

Technologia Backlight w porównaniu do podświetlenia krawędziowe-
go zapewnia znacznie większą równomierność luminancji oraz nie 
porównywalnie lepsze odprowadzenie ciepła od chipów LED, co 
przekłada się na całkowity czas pracy (życia) oprawy.

Porównanie tradycyjnych opraw rastrowych z panelami LED
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