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MEZEI-VILL  L IGHTING  –  MEZEI-VILL  Kft .
A MEZEI-VILL Kft., a tulajdonos 1987 óta fennálló egyéni vállalkozásának utódja.    

A 2000-ben alapított társaság villamos ipari tevékenységekkel, világítástechnikai 

és építőipari generál kivitelezéssel foglalkozik. Emellett elektronikus hírközlési 

szolgáltatóként is funkcionál a Bihari térségben.

 A vállalkozás megbízható szolgáltatásai és minőségi munkavégzése által nagy 

tekintélyre tett szert Magyarországon. Ezt mutatja, hogy több nagyvállalattal 

hosszú távú szerződéses kapcsolatban áll. A közvilágítási piacon is jelentős el-

ismertséget szerzett, hiszen 16 település közvilágítás korszerűsítését végezte el 

és azóta is karbantartja azokat. Ennek tudatában és folytatásaként úgy döntött, 

hogy új tevékenységbe kezd. A globális folyamatok és a világpiac állása lehető-

vé tették, hogy a cég saját fejlesztésű energiahatékony lámpatestek gyártásába 

kezdjen. Így a MEZEI-VILL Kft. létrehozta az MEZEI-VILL LIGHTING márkanevet, 

mely kizárólagosan LED világításra szakosodott részleget jelent a cégen belül.

Az utóbbi években alapvetően a LED technológiájú köz és közterület világítási 

lámpatestek fejlesztésére, gyártására koncentrál, mely tevékenység teljes körű 

szolgáltatást nyújt a megrendelők számára. A közvilágítás terén - az egyedi lám-

patestek gyártásától, a kivitelezésen át a karbantartásig - komplex munkát végez, 

melyért tejes felelősséget vállal. 

Magyarországon az elsők között kifejlesztett LED lámpatest családok mára már 

nagy népszerűségnek örvendenek mind a hazai, mind a külföldi piacokon. Meg-

bízhatóságukat tükrözi – a visszajelzések alapján – a nagy megelégedettségi ráta 

és a növekvő megrendelési állomány.

MEZEI-VILL Kft. is the succesor of the owner’s private enterprise which has exis-

ted since 1987 successor. The company, founded in 2000 activites electrical, ligh-

ting and general construction execution deals. In addition, an electronic commu-

nications service also functions in the Bihar region.

The company has great prestige through reliable services and quality work 

performed in Hungary. This shows that it is with more large companies in a long-

term contractual relationship. The public lighting market also gained conside-

rable recognition since the company provided in 16 settlements the upgrading 

of street lighting and it continues to maintain them. With this in mind, and as 

a continuation they decided to begin a new activity. The global developments 

and the state of world markets have made it possible for the company to start 

manufacturing energy-efficient lighting fixtures. Thus, MEZEI-VILL Kft. created 

the brand MEZEI-VILL LIGHTING that is exclusively specialized in LED lighting 

within the company.

Recently it concentrates basically on the development and manufacturing of 

LED technology for public area, which provides comprehensive services to busi-

ness customers. In the area of public lighting - from custom manufacture of 

lighting fixtures, through implementation to maintenance - performs complex 

work, assuming full liability.

In Hungary the developed LED luminaire families now enjoy great popularity in 

both the domestic and foreign markets. Their reliability is reflected – based on 

the feedback – in the high satisfaction rate and a growing order book.
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Köszönjük ...

Köszönjük megtisztelő érdeklődését a Magyarországon fejlesztett és gyártott 

MEZEI-VILL LIGHTING márkanéven forgalmazott LED technológiával működő 

lámpatestcsaládjaink irányában.

MEZEI-VILL LIGHTING köz és közterület világítási, park, kiemelő és csarnokvi-

lágítási lámpatestei a legkorszerűbb technológiát alkalmazva az elektromos 

energia leghatékonyabb felhasználásával látja el világítási feladatait maximális 

fényerővel és minimális karbantartásigénnyel.

Minden lámpatípus magyar fejlesztésű és gyártású elektronikus tápegységgel 

üzemel, amely a közvilágítási és közterületi hálózatokon előforduló igénybevé-

telekre specializálódott. Az optikai rendszer a lehető leghatékonyabban irányítja 

a kibocsátott fényt a megvilágítandó területre. A lámpatest családok formater-

vezése egyedi a piacon. A kevesebb, néha több elven egy úgynevezett Minimal 

Designt alkalmazva, a lámpák a lehető legkülönbözőbb helyeken és környezet-

ben alkalmazhatók. A hazai gyártású alumínium test és ház ellenáll az időjárás 

viszontagságainak és a közterületeken előforduló mechanikai behatásoknak, 

kiemelkedően magas élettartamot biztosítva a lámpatesteknek.

Cégünk már több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezik a villamos ipar 

területén, a világítástechnikában, és a gyártási technológiák terén, melyet fenn-

állásunk óta elvégzett munkáink bizonyítanak. 

A MEZEI-VILL LIGHTING cégfilozófiája: a lehető legkisebb energia felvétel mel-

lett a leghatékonyabb lámpatestek megalkotása magas minőségi és műszaki 

színvonalon. Legfőbb célunk a vevőink igényeinek teljes körű kielégítése és 

maxi mális elégedettségének elérése.

Thanks ...

Thank you for your interest in the luminaires developed and manufactured in 

Hungary, marketed under the brand name MEZEI-VILL LIGHTING, operating 

with LED-technology.

The luminaires of MEZEI-VILL used in public lighting and public spaces, parks, 

halls and accent lighting fixtures using the most modern technology in the 

most efficient use of electric energy offer maximum brightness of with minimal 

maintenance.

All lamp types operate using a Hungarian developed and produced 

electronic power supply that specializes in public lighting and street 

network loads. The optical system directs as efficiently as possible the 

light emitted from the illuminated area. The luminaire families design 

is unique in the market. Based on the principle less is sometimes more 

called the Minimal design, there is a wide variety of possible locations 

of the lamps. 

The home-made aluminum housing body is resistant to weathering and 

to mechanical stress, ensuring a very high life luminaires.

Our company has decades of experience in the electrical industry in the field of 

lighting technology, and manufacturing technologies, as evidenced on the work 

undertaken since its establishment. 

Our goal is the design of luminaires with the lowest possible power con-

sumption and the highest quality technical level to meet the full needs of 

our customers and achieve maximum satisfaction.
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FEJLESZTÉS
A cégünk nagy hangsúlyt fektet a folyamatos termékfejlesztésre. Fejlesztőcsa-

patunk a legmodernebb hő szimulációs, optikai és világítástechnikai tervező-

szoftverek segítségével optimalizálja a terveket, amelyekből a prototípusok 

elkészülnek. A gyártásba kerülés előtt először laborkörülmények között, majd 

valós hálózati és időjárási környezetben teszteljük lámpatesteinket. Az így szer-

zett tapasztalatok alapján és az alkatrész beszállítók fejlesztőivel együttműködve 

készül el a végleges gyártási terv. Termékeink fejlesztésénél figyelembe vesszük 

a kivitelezők és az üzemeltetők igényeit az EU és a magyarországi vonatkozó 

szabványok betartása mellett.

DEVELOPMENT
Our company places great emphasis on the continuous product development. 

Our development team optimizes designs with the most modern thermal simu-

lation, optical and lighting design software from which prototypes are comp-

leted. Before the first contact between production laboratory conditions and 

then tested lámpatesteinket real network environment and weather. Based on 

the experience gained and the part is the final production plan in cooperation 

with supplier developers. When developing our products we take into account 

the needs of installers and operators, the EU and compliance with the relevant 

standards in Hungary.
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FORMATERVEZÉS
A lámpatestek műszaki felépítése új utakat kívánt, így formatervezőink szakítot-

tak a hagyományos közvilágítási lámpatestformákkal. A termékcsalád egyszerű 

letisztult vonalai bármilyen építészeti környezetben megállják a helyüket. Ezek-

be a minimál formákba öltöztetett berendezések, egyedülállóak a piacon és hi-

valkodás nélkül látják el a feladatukat. 

DESIGN
The technical structure of luminaires required new ways, so designers have 

abandoned the traditional forms of lighting fixture. The product line’s simple 

clean lines are ideal for all architectural environment of the place. These mini-

mal forms carry out their tasks clothed equipment, unique on the market and 

without ostentation.
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GYÁRTÁS
Lámpatesteinket saját tulajdonú magyarországi gyárunkban állítjuk elő,      

Berettyóújfaluban. Az alkatrészeket, alapanyagokat főként magyar beszállítók-

tól vásároljuk. 3500 m2 alapterületű üzemünkben a legkorszerűbb berendezé-

seken folyik a termelés. A gyártás és összeszerelés is itt történik. Jelenleg évi 

160 000 db lámpatestet vagyunk képesek gyártani 1 műszakban való termelés 

esetén, de a megnőtt exportigény miatt kapacitásunkat a gyár bővítésével nö-

veljük.

PRODUCTION
Our luminaires are produced in our own factory in Hungary, Berettyóújfalu. 

The components, raw materials are purchased mainly from Hungarian suppli-

ers. 3500 m2 floor area factory is state of the art production equipment is going 

on in the production. The manufacturing and assembly is done here.  There are 

currently 160 000 pcs we are able to manufacture luminaires year in the case of 

one-shift production, but due to the increased export demand for our capacity 

expansion of the plant is increased.
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KIVITELEZÉS
Nem csak tervezzük, fejlesztjük, gyártjuk a lámpatesteket, hanem komplett vi-

lágításkorszerűsítést is vállalunk karbantartással együtt. Sok éves munkavégzés 

a közvilágítás területén elegendő volt ahhoz, hogy magas szakmai tapasztalatra 

tegyünk szert. Referenciáink árulkodnak róla, hogy kiváló munkát végezünk ezen 

a területen. A szereléshez a legkorszerűbb technikai eszközökkel rendelkezünk. 

Saját gyártású LED lámpatesteinkkel már számos horvát, román és magyar te-

lepülésen végeztük el, és jelenleg is vezényeljük a korszerűsítési munkálatokat. 

IMPLEMENTATION
Not only do we plan, develop, manufacture luminaires, but also a complete 

lighting modernization we undertake together with the maintenance. Many 

years of work in the field of public lighting was sufficient for gaining professi-

onal experience. References reveal the excellent work performed in this area. 

The installation, we have the most modern technical equipment. Self-made LED 

lámpatesteinkkel already carried out a number of Croatian, Hungarian and Ro-

manian village and still we proceed with the modernization work.

13

Motovun, Horvátország
Motovun, Croatia



151414

MINŐSÉG-ELLENŐRZÉS
A jó termék előállításához elengedhetetlen a megfelelő minőségellenőrzési 

és minőségbiztosítási rendszer. Ezért fokozottan figyelünk termékeink minősé-

gére. Célunk a nulla hibaszázalék elérése ezért beszállítóinkat is folyamatosan 

ellenőrizzük és minden legyártott lámpatestünk tesztüzem után hagyhatja el 

a gyártósort. A lámpatesteink kiváló minősítéssel szerepeltek a TÜV és ENEC 

legszigorúbb tesztjein, így az Európa Unió és a Világ közvilágítási direktíváinak és 

szabványainak minden szempontból megfelelnek.

QUALITYCONTROLL
A good product is essential for the production of appropriate quality control and 

quality assurance system. That is why we increased attention to the quality of 

our products. Our goal is to achieve a zero error rate, therefore, our suppliers are 

constantly monitored and each produced luminaires leave the production lines 

after a test run. The lamp excellent qualifications listed in the strictest TÜV and 

ENEC tests, such as the European Union and the World public lighting standards 

and directives comply in all respects.

15



171616

VEVŐTÁMOGATÁS
A vevői igények felmérését folyamatosan végezzük. A speciális kéréseket ru-

galmasan kezeljük, mert fontosnak tartjuk, hogy megrendelőink elégedettek 

legyenek. Lámpatesteinkhez kidolgoztunk egy vevőtámogatási rendszert, amely 

tervezési,  megtérülés  számítási  segédleteket  biztosít.

CUSTOMER SUPPORT
The assessment of customer needs continuously carried out. The special request 

we handle flexibly, because our customers satisfaction important to us. In ad-

dition we have developed a customer support system for our luminaries that 

provides  planning  and  calculation  aids.

Bocskaikert, Magyarország
Bocskaikert, Hungary
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A MEZEI-VILL LIGTHING TERMÉKEI 
A MEZEI-VILL LIGHTING által fejlesztett és gyártott energia hatékony közvilágí-

tási lámpatestek mind magyar fejlesztésű és gyártású elektronikus tápegy-

séggel, alumínium öntvény házzal, UV stabilizált polikarbonát burával, hő átadó 

festéssel, speciális hő elvezetéssel, folyamatos nyomáskiegyenlítő rendszerrel, 

tükrök nélküli, lencsékkel irányított fénnyel, minimum 50 000 óra élettartam-

mal rendelkeznek. A típusokon belül különböző karakterisztikájú rendszerek 

választhatók, a különböző feladatok ellátására. A lámpatestek Low Voltage ta-

núsítvánnyal, EMC vizsgálati jegyzőkönyvvel és TÜV akkreditált laboratóriumi 

tanúsítvánnyal rendelkeznek, illetve megkapták az ENEC minősítést is, mely az 

európai biztonsági előírásoknak való megfelelőségét és a termelési folyamat 

egészére vonatkozó minőségirányítást is magába foglalja. Az Európa Uniós és 

a Világ közvilágítási szabványainak minden szempontból megfelelnek. A lámpák 

40-70 %-os energia megtakarításra képesek magasabb fényáram (lumen) mel-

lett, ami egyedülálló a LED fényforrások piacán. Ez azt jelenti, hogy a korszerűsí-

tés megoldható, megtakarítással elért finanszírozással akár 8-12 év megtérülés 

mellett.

Magyar fejlesztés

Magyar gyártás

40-70 % energiahatékonyság

Magas minőségi színvonal

Kiváló műszaki paraméterek

Hungarian development

Hungarian manufacturing

40-70% energy efficiency

A high quality standard

Outstanding technical parameters

MEZEI-VILL LIGHTING’S PRODUCTS 
The LED street lighting fixtures developed and manufactured by MEZEI-VILL 

LIGHTING have cast Hungarian developed and produced electronic power 

supply, aluminum housing, UV-stabilized polycarbonate diffuser, heat transfer 

painting, special heat drain and developed continuous pressure equalization sy-

stem, without mirrors, lenses, directional light, at least 50 000 hours lifespan. 

Selected characteristics of different systems, for different tasks. The luminaires 

are Low Voltage, EMC certificate of Conformity and TÜV accredited laboratory 

test report certified. They received the ENEC certification also, which to Europe-

an safety standards conformity and quality control for the entire production 

process involves. The European Union and the World public lighting standards 

conform in all respects.The lamps 40-70% energy savings compared to higher 

light output (lumens) side, which is unique in the market for LED light sources. 

This means that the upgrade can be solved, in addition to financing achieved 

savings of 8-12 year payback. 



2120

KÖZVILÁGÍTÁS
MEZEI-VILL LIGHTING valódi forradalmat indított az energiahatékony közvilágí-

tási rendszerek fejlesztése területén. Az általánosságban alkalmazott fényforrá-

sok és lámpatestek kiváltására indított első csapás a STRIKE!

A STRIKE termékcsalád bizonyítottan megfelel a LED közvilágítási lámpatestekkel 

szemben állított valamennyi EU harmonizált szabványossági követelményeknek. 

Közvilágítási lámpáink ezért lehetnek benne az áramszolgáltató által jóváhagyott 

engedélyes tervben.

Új fejlesztésünk a BARRACUDA szintén köz és közterület világító, amely kiváló 

képviselője a régi, klasszikus formavilágnak a közvilágításban.

PUBLIC LIGHTING
MEZEI-VILL LIGHTING started a real revolution in the development of 

energy-efficient lighting systems. Launched to replace the light sources and 

luminaires used is STRIKE!

STRIKE product line is proven to meet all EU standards. Public lighting lamp can 

be approved by the licensee’s electricity plan.

Our newly-develped BARRACUDA is aldo for public lightingWhich is an excellent 

representative of the old, classic design of public lighting.

20 21

Berettyóújfalu, Magyarország
Berettyóújfalu, Hungary
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STRIKE  –  GYORS, ÜGYES, TAKARÉKOS
Az MEZEI-VILL LIGHTING elsőként megálmodott darabja a STRIKE. Napjaink legkorszerűbb 
technológiájával felszerelt és minőségi világítást nyújtó STRIKE, teljes mértékben közvilágításra 
kifejlesztett lámpatest, mely legfőbb célja az energia megtakarítás növelése, a fényszennyezés 
megakadályozása, jobb látási viszonyok elérése mellett. A STRIKE lámpatest család mindegyik 
tagja ENEC – az európai szabványoknak megfelelő – villamos tanúsítással rendelkezik.

STRIKE  –  EXPRESS, SMART, ECONOMICAL
The first piece of MEZEI VILL LIGHTING is STRIKE. With today’s most advanced technology and 
providing quality lighting STRIKE, luminaires designed for street lighting with the main objec-
tive of increasing energy savings, prevention of light pollution, achieve better visibility. Each 
member of the STRIKE product line has an electrical certification from ENEC – corresponding 
to European standards.

0102yx0
0103yx0
0104yx0
0105yx0
0106yx0

Strike 2
Strike 3
Strike 4
Strike 5 
Strike 6

8/12 W
12/16 W

16/20,5 W
20/26 W

24/31,5 W

1 458 lm
2 226 lm
2 680 lm
2 964 lm
4 337 lm

4000 K
4000 K
4000 K
4000 K
4000 K

2 kg
2 kg
2 kg
2 kg
2 kg
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Alkalmazási terület: 
A STRIKE lámpák a közvilágítás valamennyi szegmesében ki-
válóan alkalmazhatók. A Strike 2, 3, 4, 5 és 6 lámpatestek 
alsó illetve középkategóriás közutak megvilágítására készül-
tek. Emellett ideális megoldást nyújtanak kiszolgáló utak, 
gyűjtő utak, gyalogos utak, kerékpár utak, ipari létesítmé-
nyek, lakóövezetek, parkok, parkolók kivilágítására.
Termékjellemzők:
• alumínium ötvény ház speciális hő átadó festéssel 
• optimális hőelvezetés
• folyamatos nyomáskiegyelítés
• nagy teljesítményű CREE LED

• speciális közvilágítási optikák
• UV stabilizált PC bura
• legkorszerűbb elektronika
• 50 000 h feletti élettartam
• intelligens világítás vezérlés és távirányítás
• szemkímélő fény
• színhőmérséklet 4000 K
Opciók:
• Választható optika
• DIM technológia: Dimmelhető működtető egységgel sze-

relt lámpatestek esetében az éves teljesítményfelvétel a 
felhasználó igénye szerint változik.

• ECO  - a bekapcsolás után 4,5 óra elteltével 50 %-ra sza-
bályozza a fényáramot

• Választható színhőmérséklet 2700-6000 K-ig

Felszerelhetőség:
A lámpatestek 42-60 mm-es átmérőjű oszlopkarra szerelhe-
tők. Ettől eltérő átmérő esetén speciális lámpakar alkatrész 
használata szükséges, melyek megrendelhetőek. Könnyen 
szerelhető.

Karbantartás:
A STRIKE lámpatestek rendszeres karbantartást nem igényel-
nek.

Application areas:
STRIKE luminaires can be used in all domains of public lightin-
ge. Strike 2, 3, 4, 5 and 6 luminaires are designed for lighting 
low and medium-category roads. In addition, the ideal solution 
for lighting service roads, collector roads, hiking trails, bike 
paths, industrial facilities, residential areas, parks, parking lots.

Characteristics:
• aluminum die casting special heat transfer painting
• optimal heat dissipation
• Continuous nyomáskiegyelítés

•  High-performance CREE LED
•  Special lighting optics
•  UV stabilized PC diffuser
•  Equipped with modern electronics
• service life of over 50 000 h
•  Intelligent lighting control and remote control
•  Eye-saving light

Options:
• Optional optics
• DIM technology

• ECO - 4,5 hours after switching to 50% in controls power 
output

• Selectable color temperature from 2700 K to 6000 K

Mounting:
They can be fixed on post arms of 42-60 mm. In case of diffe-
rent sizes, there will be needed a special arm part, that can 
be ordered. It can be easily fixed.

Maintenance:
STRIKE luminaires do not request special maintenance.

STRIKE 2   –   STRIKE 3   –   STRIKE 4   –   STRIKE 5   –   STRIKE 6

y: 2 - szélesen sugárző optika, 3,4 - közepesen sugárzó optika  x: 1 - EVG, 2 - ECO EVG, 3 - DIM EVG

2 - széles op�ka /wide op��/ 3 - közepes op�ka /medium op��/ 4 - közepes op�ka /medium op��/
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STRIKE  –  GYORS, ÜGYES, TAKARÉKOS
A STRIKE család következő tagjai közepes teljesítményű közvilágítási lámpatestek, melyek 
több LED fényforrással készülnek, így nagyobb teljesítménnyel és nagyobb fényárammal ren-
delkeznek az előző társaikhoz képest.

STRIKE  –  EXPRESS, SMART, ECONOMICAL
The following members of the STRIKE product line are medium-power lighting fixtures, which 
are made of multiple LED light sources, resulting in enhanced performance and higher light 
output compared to the previous peers.

0108yx0

0110yx0

0112yx0

Strike 8

Strike 10

Strike 12

32/41 W

40/50 W

48/60 W

5 453 lm

6 852 lm 

8 140 lm

4000 K

4000 K

4000 K

6 kg

6 kg

6 kg
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Alkalmazási terület: 
A Strike 8, 10 és 12 lámpatestek alsó illetve középkategóriás 
közutak megvilágítására készültek. Kiváló megoldást nyújta-
nak gyűjtő utak, kerékpár utak, gyalogos utak, II. rendű főu-
tak, parkolók, lakóövezetek megvilágítására.

Termékjellemzők:
• alumínium ötvény ház speciális hő átadó festéssel 
• optimális hőelvezetés
• folyamatos nyomáskiegyelítés
• nagy teljesítményű CREE LED
• speciális közvilágítási optikák

• UV stabilizált PC bura
• legkorszerűbb elektronika
• 50 000 h feletti élettartam
• intelligens világítás vezérlés és távirányítás
• szemkímélő fény
• színhőmérséklet 4000 K

Opciók:
• Választható optika
• DIM technológia: Dimmelhető működtető egységgel sze-

relt lámpatestek esetében az éves teljesítményfelvétel a 
felhasználó igénye szerint változik.

• ECO  - a bekapcsolás után 4,5 óra elteltével 50%-ra szabá-
lyozza a fényáramot

• Választható színhőmérséklet 2700-6000 K-ig

Felszerelhetőség:
A lámpatestek 42-60 mm-es átmérőjű oszlopkarra szerelhe-
tők. Ettől eltérő átmérő esetén speciális lámpakar alkatrész 
használata szükséges, melyek megrendelhetők. Könnyen 
szerelhető.

Karbantartás:
A lámpatestek rendszeres karbantartást nem igényelnek.

Application areas:
Strike 8, 10 and 12 are suitable for lighting low- and medi-
um-category roads. An excellent solution for lighting collec-
tor roads, bike paths, walkways, II.nd category mainn roads, 
parking lots, residential areas.

Characteristics:
• aluminum die casting special heat transfer painting
• optimal heat dissipation
•  continuous pressure compensation
•  High-performance CREE LED

•  Special lighting optics
•  UV stabilized PC diffuser
•  Equipped with modern electronics
•  service life of over 50 000 h
•  intelligent lighting control and remote control
•  Eye-saving light

Options:
• Optional optics
•  ECO - 4,5 hours after switching to 50% in controls power 

output

•  DIM technology

• Selectable color temperature from 2700 K to 6000 K

Mounting:
They can be fixed on post arms of 42-60mm. In case of diffe-

rent sizes, there will be needed a special arm part, that can 

be ordered. It can be easily fixed.

Maintenance:
They don nor need spcial maintenance.

STRIKE 8   –   STRIKE 10   –   STRIKE 12

y: 3,4 - közepesen sugárzó optika  x: 1 - EVG, 2 - ECO EVG, 3 - DIM EVG

3 - közepes op�ka /medium op��/ 4 - közepes op�ka /medium op��/
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STRIKE  –  AZ ÉLETREVALÓ
A Strike 18, 21, 24 nagyteljesítményű LED-s közvilágítási lámpatestek, melyek közép illetve 
felső kategóriás utak megvilágítására készültek. Az egyedi tervezésű közvilágítási optikáknak 
köszönhetően maradéktalanul kielégítik a vonatkozó előírásokban szereplő világítási követel-
ményeket.

STRIKE  –  THE VIABLE
Strike 18, 21, 24 are high-performance lED-luminaires, manufactured for lighting medium and 
high category roads. Due to the custom-designed optics they fully meet the lighting require-
ments of the relevant standards.

0118yx0

0121yx0

0124yx0

Strike 18

Strike 21

Strike 24

72/94 W

84/106 W

96/122 W

12 630 lm

14 380 lm 

16 550 lm

4000 K

4000 K

4000 K

18 kg

18 kg

18 kg
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Alkalmazási terület: 
A STRIKE 18, 21, és 24 I. rendű főutak, II. rendű fő utak, gyűj-
tőutak, gyalogos átkelők, lakóövezetek, ipari létesítmények 
megfelelő kivilágításáért felelnek.

Termékjellemzők:
• alumínium ötvény ház speciális hő átadó festéssel 
• optimális hőelvezetés
• folyamatos nyomáskiegyelítés
• nagy teljesítményű CREE LED
• speciális közvilágítási optikák
• UV stabilizált PC bura

• legkorszerűbb elektronika
• 50 000 h feletti élettartam
• intelligens világítás vezérlés és távirányítás
• szemkímélő fény
• színhőmérséklet 4000 K

Opciók:
• Választható optika
• DIM technológia: Dimmelhető működtető egységgel sze-

relt lámpatestek esetében az éves teljesítményfelvétel a 
felhasználó igénye szerint változik.

• ECO  - a bekapcsolás után 4,5 óra elteltével 50%-ra szabá-

lyozza a fényáramot
• Választható színhőmérséklet 2700-6000 K-ig

Felszerelhetőség:
A lámpatestek 42-60 mm-es átmérőjű oszlopkarra szerelhe-
tők. Ettől eltérő átmérő esetén speciális lámpakar alkatrész 
használata szükséges, melyek megrendelhetők. Könnyen 
szerelhető.

Karbantartás:
A lámpatestek rendszeres karbantartást nem igényelnek.

Application areas:
STRIKE 18, 21 and 24 are responsible for the suitable lighting 
of rodas of Ist class, IInd class, collector roads, pedestrian 
crossings, neighborhoods, and industrial facilities.

Characteristics:
• aluminum die casting special heat transfer painting
•  optimal heat dissipation
•  Continuous nyomáskiegyelítés
•  High-performance CREE LED

•  Special lighting optics
•  UV stabilized PC diffuser
•  Equipped with modern electronics
•  service life of over 50 000 h
•  intelligent lighting control and remote control
•  Eye-saving light

Options:
• Optional optics
•  DIM technology

•  ECO - 4,5 hours after switching to 50% in controls power 
output

• Selectable color temperature from 2700 K to 6000 K

Mounting:
They can be fixed on post arms of 42-60 mm diameter. In 
case of different sizes, there will be needed a special arm 
part, that can be ordered. It can be easily fixed.

Maintenance:
The luminaires do not require regular maintenance.

STRIKE 18   –   STRIKE 21   –   STRIKE 24

y: 3,4 - közepesen sugárzó optika  x: 1 - EVG, 2 - ECO EVG, 3 - DIM EVG

3 - közepes op�ka /medium op��/ 4 - közepes op�ka /medium op��/
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2 - széles op�ka /wide op��/ 3 - közepes op�ka /medium op��/ 4 - közepes op�ka /medium op��/
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BARRACUDA  –  GYŐZELEMRE SZÜLETETT
A Barracuda ugyanazzal a céllal született meg, mint a STRIKE, azzal a különbséggel, hogy a 
formatervezése eltérő az eddigi „minimal design”-t követő lámpatestcsaládokhoz képest. Ezt 
a lámpát a régi közvilágítók klasszikus formavilága ihlette.

BARRACUDA  –  BORN FOR VICTORY
The Barracuda was born with the same purpose as the STRIKE, with the difference that its 
design is different compared to the product line following the „minimal design” tendency. This 
lamp is inspired by the classic shapes of old public luminaires.

B106yx0 
B108yx0
B110yx0
B112yx0
B114yx0 (2. az 1-ben technologia)

B116yx0 (2. az 1-ben technologia)

B118yx0 (2. az 1-ben technologia)

B120yx0 (2. az 1-ben technologia)

B122yx0 (2. az 1-ben technologia)

B124yx0 (2. az 1-ben technologia)

Barracuda-6
Barracuda-8
Barracuda-10
Barracuda-12
Barracuda-14
Barracuda-16
Barracuda-18
Barracuda-20
Barracuda-22
Barracuda-24

32 W
42 W
51 W
61 W
74 W
82 W
94 W

102 W
113 W
120 W

4164 lm
5051 lm
6160 lm
8038 lm
9472 lm

10031 lm
11570 lm
12823 lm
14242 lm
15482 lm

4000 K
4000 K
4000 K
4000 K
4000 K
4000 K
4000 K
4000 K
4000 K
4000 K

16 kg
16 kg
16 kg
16 kg
16 kg
16 kg
16 kg
16 kg
16 kg
16 kg

29

Alkalmazási terület: 
Közép és felső kategóriás utak megvilágítására alkalmas köz-
világítási lámpatest. 

Termékjellemzők:
• alumínium ötvény ház speciális hő átadó festéssel 
• optimális hőelvezetés
• folyamatos nyomáskiegyelítés
• nagy teljesítményű CREE LED
• speciális közvilágítási optikák

• sík ütésálló polycarbonát bura
• legkorszerűbb elektronika
• 50 000 h feletti élettartam
• intelligens világítás vezérlés és távirányítás
• szembarát fény
• színhőmérséklet 4000 K

Opciók:
• Választható optikák
• ECO  - a bekapcsolás után 4,5 óra elteltével 50%-ra szabá-

lyozza a fényáramot
• DIM technológia: Dimmelhető működtető egységgel sze-

relt lámpatestek esetében az éves teljesítményfelvétel a 
felhasználó igénye szerint változik.

• Választható színhőmérséklet 2700-6000 K-ig
Felszerelhetőség:
A lámpatestek 42-60 mm-es oszlopkarra szerelhetők.
Karbantartás:
A lámpatestek karbantartás igénye alacsony. 

Application areas:
Luminaires suitable for lighting of medium and high-categ-
ory roads.

Characteristics:
• aluminum die casting special heat transfer painting
•  optimal heat dissipation
•  continuous pressure compensation
•  high-performance CREE LED

•  special lighting optics
•  flat impact-resistant polycarbonate cover
•  equipped with modern electronics
•  service life of over 50 000 h
•  intelligent lighting control and remote control
•  eye-friendly light

Options:
• Optional optics

•  ECO - 4,5 hours after switching to 50% in controls power 
output

•  DIM technology
• Selectable color temperature from 2700 K to 6000 K
Mounting:
They can be fixed on post arms of 42-60 mm.
Maintenance:
Their need of maintenance is low. 

BARRACUDA

y: 2 - szélesen sugárző optika, 3,4 - közepesen sugárzó optika  x: 1 - EVG, 2 - ECO EVG, 3 - DIM EVG
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PARKVILÁGÍTÁS
A LED technológiával megoldott parkvilágítók kiválóan használhatók közterek, 

parkok, sétányok, kertek és parkolók megvilágítására. Formaviláguk megengedi, 

hogy modern vagy akár műemléki környezetben is alkalmazhatók legyenek. Park-

világításra  alkalmas  termékeink  a  TRIANGLE,  QUATRO,  STAR  és  a  VELUM.

PARK LIGHTING
LED technology is also available for park lighting, ideal for public spaces, parks, 

promenades, gardens, parking and lighting. Their design allows them to be used 

in modern or historic environment. Products suitable for park lighting are the 

TRIANGLE, QUATRO, STAR and VELUM.

30 31

Munkács, Ukrajna
Munkachevo, Ukraine
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STAR  –  A PARKOK SZTÁRJA 
A STAR parkvilágító lámpatest kimondottan a STRIKE formavilág követője. Ez a közepes telje-
sítményű parkvilágító egyedi stílusával és egyszerű alakjával bármely környezetbe illeszkedik. 

STAR  –  STAR OF THE PARKS
The STAR park lighting luiminaires is the follower of STRIKE design. The medium-duty lumina-
ires with its unique style and simple shape fits into any environment.

03481x0 Star 48/58W 5 860 lm 4500 K 7,6 kg
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Alkalmazási terület: 
Közterületek, sétálóutcák, parkok, kertek megvilágítására 
alkalmas lámpatest.

Termékjellemzők:
• alumínium öntvény ház 
• optimális hőelvezetés
• folyamatos nyomáskiegyenlítés
• speciális hőátadó festés
• CREE LED 
• egyedi optikák

• UV stabilizált PC bura 
• 50 000 h feletti élettartam 
• legkorszerűbb elektronika
• intelligens világítás vezérlés és távirányítás
• szemkímélő fény
• 4500 K színhőmérséklet 

Opciók:
• ECO  - a bekapcsolás után 4,5 óra elteltével 50%-ra szabá-

lyozza a fényáramot
• DIM technológia: Dimmelhető működtető egységgel sze-

relt lámpatestek esetében az éves teljesítményfelvétel a 
felhasználó igénye szerint változik.

• Választható színhőmérséklet 2700-6000 K-ig

Felszerelhetőség:
Szerelhető 42-60 mm-es oszlopcsúcsra vagy speciálisan le-
gyártott lámpaállványra, ami külön rendelhető hozzá.

Karbantartás:
A STAR lámpatestek rendszeres karbantartást nem igényel-
nek.

Application areas:
Luiminaires suitable form lighting public spaces, pedestrian 
streets, parks, gardens.

Characteristics:
• Cast aluminum housing
•  optimal heat dissipation
•  continuous pressure compensation
•  Special heat-transfer painting
•  CREE LED

•  unique optics
•  UV stabilized PC diffuser
•  service life of over 50 000 h
•  Equipped with modern electronics
•  intelligent lighting control and remote control
•  Eye-saving light
•  4500 K color temperature

Options:
• ECO - 4,5 hours after switching to 50% in controls power 

output

• DIM technology

• Selectable color temperature from 2700 K to 6000 K

Mounting:

It can be fixed to the top of 42-60 mm posts or on special 

racks, that can be ordered.

Maintenance:

The STAR luminaires do not request regular maintenance.

STAR

x: 1 - EVG, 2 - ECO EVG, 3 - DIM EVG
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TRIANGLE / QUATRO  –  LÉLEKNYUGTATÓ 
Közepes teljesítményű út és parkvilágítók, melyeket a STRIKE lámpák formavilága ihletett. 
Elnevezésüket a LED által kibocsátott fény különleges tulajdonságáról kapták. 

TRIANGLE / QUATRO  –  SOUL RELAXING
Medium-performance road and park luminaires, which were inspired by the shapes of STRIKE 
lamps. They were named after the special caharacter of the light emitted by the LED.

Triangle

Triangle Eco

Triangle Rc

Quatro

Quatro Eco

Quatro Rc

0436110

0436120

0436RC0

0548110

0548120

0548RC0

36 W / 45 W

36 W / 50 W

36 W / 45 W

48 W / 58 W

48 W / 63 W

48 W / 58 W

4 390 lm

4 390 lm

4 390 lm

5 800 lm

5 800 lm

5 800 lm

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

9,3 kg

9,3 kg

9,3 kg

11,2 kg

11,2 kg

11,2 kg
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Alkalmazási terület: 
Parkok, közterületek, kisebb utak megvilágítására alkalmas 
speciális lámpatestek.
Termékjellemzők:
• alumínium öntvény ház 
• optimális hőelvezetés 
• folyamatos nyomáskiegyenlítés 
• speciális hőátadó festés
• CREE LED
• egyedi optikák 

• UV stabilizált PC bura 
• 50 000 h feletti élettartam 
• legkorszerűbb elektronika
• intelligens világítás vezérlés és távirányítás
• szemkímélő fény
• 4000 K színhőmérséklet 
Opciók:
• DIM technológia: Dimmelhető működtető egységgel sze-

relt lámpatestek esetében az éves teljesítményfelvétel a 
felhasználó igénye szerint változik.

• ECO - a bekapcsolás után 4,5 óra elteltével 50%-ra szabá-
lyozza a fényáramot

• Választható színhőmérséklet 2700-6000 K-ig
Felszerelhetőség:
A lámpatest szerelhető 42-72 mm-es oszlopcsúcsra vagy 
speciálisan legyártott lámpaállványra, ami külön rendelhető 
hozzá.
Karbantartás:
A lámpatestek karbantartás igénye alacsony, így rendszeres 
és különleges karbantartás nem szükséges.

Application areas:
Parks, public spaces, lighting smaller roads.

Characteristics:
• Cast aluminum housing
•  optimal heat dissipation
•  continuous pressure compensation
•  Special heat-transfer painting
•  CREE LED
•  unique optics

•  UV stabilized PC diffuser
•  service life of over 50 000 h
•  Equipped with modern electronics
•  intelligent lighting control and remote control
•  Eye-saving light
•  4000 K color temperature 

Options:
• ECO - 4,5 hours after switching to 50% in controls power 

output

• DIM technology
• Selectable color temperature from 2700 K to 6000 K

Mounting:
The luminaires can be fixed on top of 42-72 mm post or on 
special racks, that can be ordered.

Maintenance:
The fixtures have low maintenance needs, thus regular and 
special maintenance is not required.

TRIANGLE / QUATRO

x: 1 - EVG, 2 - ECO EVG, 3 - DIM EVG
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VELUM  –  BÜSZKESÉG 
Nagy szakértelemmel és odafigyeléssel kifejlesztett közepes teljesítményű parkvilágító, mely 
az egyedi designnak köszönhetően akár modern, akár műemléki környezetben is használható. 

VELUM  –  PRIDE
Deeloped with great skill and care for medium-duty bollard that can be used thanks to its 
unique design, in modern or historic environment.

37

Alkalmazási terület: 
Közepes teljesítményű park és útvilágító alkalmas, kisebb 
utak, közterületek, parkok és kertek megvilágítására
Termékjellemzők:
• alumínium öntvény ház 
• optimális hőelvezetés 
• folyamatos nyomáskiegyenlítés 
• speciális hőátadó festés
• CREE LED 
• egyedi optikák

• UV stabilizált PC bura 
• 50 000 h feletti élettartam 
• legkorszerűbb elektronika
• intelligens világítás vezérlés és távirányítás
• szemkímélő fény
• 4000 K színhőmérséklet 
Opciók:
• DIM technológia: Dimmelhető működtető egységgel sze-

relt lámpatestek esetében az éves teljesítményfelvétel a 
felhasználó igénye szerint változik.

• ECO  - a bekapcsolás után 4,5 óra elteltével 50%-ra szabá-
lyozza a fényáramot

• Választható színhőmérséklet 2700-6000 K-ig

Felszerelhetőség:
Felszerelhető 42-72 mm-es oszlopcsúcsra vagy speciális 
lámpatartó állványra, mely külön rendelhető hozzá.

Karbantartás:
Karbantartás igénye alacsony. Évente érdemes kívülről meg-
tisztítani a lámpaburát.

Application areas:
Suitable for mid-size park and street lighting, for smaller ro-
ads, public spaces, parks and gardens lighting.

Characteristics:
•  Cast aluminum housing
•  optimal heat dissipation
•  continuous pressure compensation
•  Special heat-transfer painting
• CREE LED

•  unique optics
•  UV stabilized PC diffuser
•  service life of over 50 000 h
•  Equipped with modern electronics
•  intelligent lighting control and remote control
•  Eye-saving light
•  4000 K color temperature

Options:
• DIM technology

• ECO - 4,5 hours after switching to 50% in controls power 
output

• Selectable color temperature from 2700 K to 6000 K

Mounting:
It can be mounted on top posts of 42-72 mm or on special 
lamp holder rack, which can be ordered separately.

Maintenance:
Maintenance requirements are low. Every year you should 
clean the outside of the bulb housing.

VELUM

x: 1 - EVG, 2 - ECO EVG, 3 - DIM EVG

08081x0
08161x0
08241x0
08321x0

Velum 16 P
Velum 16 P
Velum 24 P
Velum 32 P

8/11 W
16/22 W
24/32 W
32/41 W

1 040 lm
2 050 lm
2 844 lm
3 690 lm

4000 K
4000 K
4000 K
4000 K

12 kg
12 kg
12 kg
12 kg
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SOLAR  –  A FÖLD VÉDELMÉBEN 
A Nap energiájával működő lámpatest „2 in 1” – ben elv alapján jött létre, így kétszeresen 
energiahatékony. A LED és a napelem együttműködéséből egy szenzációs megoldás született. 
Ez a SOLAR.

SOLAR  –  PROTECTING EARTH
Operating with solar energy, the lamp „2 in 1” was created on the basis in principle, doubly 
so energy efficient. From the LED and solar cells in co-operation a sensational solution was 
found. This is SOLAR.

0002SLx0
0003SLx0
0004SLx0

Solar
Solar
Solar

8/12 W
12/16 W

16/20,5 W

1 458 lm
2 226 lm
2 680 lm

4000 K
4000 K
4000 K
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Alkalmazási terület: 
Alsó kategóriás közutak, kerékpárutak, parkolók megvilágítá-
sára tökéletesen alkalmas.

Termékjellemzők:

Lámpatest
• alumínium öntvény ház 
• optimális hőelvezetés 
• folyamatos nyomáskiegyenlítés 
• speciális hőátadó festés 
• CREE LED                                              
• egyedi optikák 

• UV stabilizált PC bura 
• 50 000 h feletti élettartam 
• színhőmérséklet 4000 K
• Opció: választható színhőmérséklet 2700-6000 K-ig

Napelem
• megújuló energiaforrás
• monokristályos napelem 
• zselés szolár akkumulátor 
• hatósági engedély mentes
• nincs szükség hálózati tápellátásra 
• bárhol felállítható 

• nincs szükség kábelfektetésre 
• automatikus működés
• minimális fényszennyezés 
• nincs UV sugárzás 
• fénypontmagasság: 5 - 7 m

Felszerelhetőség:
A SOLAR lámpatest felszerelhető 42-60 mm-es oszlopcsúcsra

Karbantartás:
Rendszeres karbantartást nem igényel. Évente érdemes a 
burát és a napelemet tisztítani.

Application areas:
For lighting low-category roads, cycle paths, car parks.
Characteristics:
Luminaire
•  Cast aluminum housing
•  optimal heat dissipation
•  continuous pressure compensation
•  Special heat-transfer painting
•  CREE LED
•  unique optics
•  UV stabilized PC diffuser

•  service life of over 50 000 h
•  color temperature 4000 K
•  Option: Selectable color temperature from 2700 K to 

6000 K
Solar baterry
• renewable energy source
•  monocrystalline solar cells
•  gel solar battery
•  authority without approval
•  No need for mains power supply
•  can be set up anywhere

•  No need for cable laying
•  automatic operation
•  minimal light pollution
•  No UV radiation
•  highlight Height: 5-7 m
Mounting:
The SOLAR luminaire can be fied to th top of the post of 42-
60 mm.
Maintenance:
Regular maintenance is not required. Every year you should 
clean the bells and the solar cell.

SOLAR

x: 1 - EVG, 2 - ECO EVG, 3 - DIM EVG
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KIEMELŐ VILÁGÍTÁS
LED technológiával kifejlesztett kiemelő világítók, különböző épületek, műemlé-

kek megvilágítására specializálódtak. Ebbe a termékcsaládba tartoznak a HOOD, 

HOOD MINI és HOOD MICRO kis és közepes teljesítményű körszimmetrikus       

fényvetők.

ACCENT LIGHTING
Accent lighting developed with LED technology for different buildings, monu-

ments. To this product line belong HOOD, HOOD MINI and MICRO HOOD small 

and  medium  power  circularly  symmetric  floodlights.

40 41

Munkács Városháza, Ukrajna
Mukachevo City Hall, Ukraine
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1m

2m

15°

3m

25° 40°

15825lx 7939lx 3544lx

3453lx 1715lx 794lx

1449lx 733lx 339lx

r =0,13515-1
r =0,27515-2
r =0,4115-3

r =0.2025-1
r =0,4025-2
r =0,6025-3

r =0,3640-1
r =0,7240-2
r =1,0940-3
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HOOD  –  A SZORGALOM 
A HOOD kiemelő és dekorvilágító szorgalmasan és lelkiismeretesen végzi munkáját. A lám-
pákhoz különböző színek adhatók, amikkel hangulatos dekorációt varázsolhatunk az épüle-
teknek és műemlékeknek. 

HOOD  –  DILIGENCE
HOOD provides accent and decorative lighting diligently and conscientiously carrying out the 
munkáját. There can be added different colors to the lamp, which can be beautiful and char-
ming decor of the buildings, monuments etc.

0618yx0 Hood 18 W / 21 W 2 200 lm 4000 K 7,9 kg
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Alkalmazási terület: 
Műemlékek, templomok, épületek kiemelésére vagy külön-
böző színekkel való dekorálására alkalmas.

Termékjellemzők:
• körszimmetrikus fényvető 
• alumínium öntvény ház 
• optimális hőelvezetés
• speciális hőátadó festés 
• CREE LED 

• 50 000 h feletti élettartam 
• 5 mm vastag biztonsági üveg 
• korszerű elektronika, vezérlés, távirányítás
• 4000 K színhőmérséklet

Opciók:
• Különböző sugárzási szögű optikák
• Különböző színek választhatók
• DIM technológia: Dimmelhető működtető egységgel sze-

relt lámpatestek esetében az éves teljesítményfelvétel a 

felhasználó igénye szerint változik.
• Választható színhőmérséklet 2700-6000 K-ig

Felszerelhetőség:
A lámpatest speciális kengyellel rögzíthető.

Karbantartás:
A lámpatestek karbantartás igénye alacsony, így rendszeres 
és különleges karbantartás nem szükséges.

Application areas:
Monuments, churches, or highlighting different colors sui-
table for decorating buildings.

Characteristics:
• rotationally symmetric floodlights
•  Cast aluminum housing
•  optimal heat dissipation
•  Special heat-transfer painting

•  CREE LED
•  service life of over 50 000 h
•  5 mm thick safety glass
•  advanced electronics, control, remote control
•  4000 K color temperature

Options:
• Different beam optics
•  Different colors can be selected

•  DIM technology

• Selectable color temperature from 2700 K to 6000 K

Mounting:
It can be fixed with a special bracelet.

Maintenance:
The fixtures have low maintenance needs, thus regular and 

special maintenance is not required.

HOOD

y:  1 - 15°     2 - 25°     3 - 40° x: 1 - EVG, 3 - DIM EVG
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HOOD MINI  –  A SZORGALOM 
A HOOD MINI a HOOD termékcsalád tagja. Nagytestvéréhez hasonlóan kiemelkedően végzi 
világító feladatait. 

HOOD MINI  –  DILIGENCE
The HOOD MINI is member of the HOOD product line. As its biiger brothers it  performs ligh-
ting tasks outstandingly.

06121x0 Hood mini 12 W / 14 W 1 450 lm 4000 K 0,77 kg
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Alkalmazási terület: 
A HOOD MINI kisebb termeténél fogva kisebb területek 
megvilágítására alkalmasak. Szökőkutak. barlangok, Kertek, 
szobrok, műemlékek homlokzatának megvilágítása.  Kieme-
lő és dekoratív világításra tökéletesen használható. 

Termékjellemzők:
• körszimmetrikus fényvető 
• alumínium öntvény ház 
• optimális hőelvezetés 

• speciális hőátadó festés 
• CREE LED 
• 50 000 h feletti élettartam 
• 5 mm vastag biztonsági üveg 
• Korszerű elektronika, vezérlés, távirányítás
• 4000 K színhőmérséklet

Opciók:
• Különböző sugárzási szögű optikák
• Különböző színek választhatók

• DIM technológia: Dimmelhető működtető egységgel sze-
relt lámpatestek esetében az éves teljesítményfelvétel a 
felhasználó igénye szerint változik.

• Választható színhőmérséklet 2700-6000 K-ig

Felszerelhetőség:
A lámpatest speciális kengyellel rögzíthető.

Karbantartás:
A lámpatestek karbantartás igénye alacsony, így rendszeres 
és különleges karbantartás nem szükséges.

Application areas:
The HOOD MINI because of its small stature inherently sui-
table for lighting smaller areas. Fountains, caves, gardens, 
statues, monuments facade lighting. Perfect for accent and 
decorative lighting is perfect.

Characteristics:
• rotationally symmetric floodlights
• Cast aluminum housing optimal heat dissipation

• Special heat-transfer painting
• CREE LED
• service life of over 50 000 h
• 5 mm thick safety glass
• Advanced electronics, control, remote control
• 4000 K color temperature

Options:
• Different beam optics

• Different colors can be selected
• DIM technology
• Selectable color temperature from 2700 K to 6000 K

Mounting:
It can be fixed with a special bracelet.

Maintenance:
The fixtures have low maintenance needs, thus regular and 
special maintenance is not required.

HOOD MINI

x: 1 - EVG, 3 - DIM EVG

1m

2m

24°

5232lx

3m

1130lx

483lx

r =0.2024-1
r =0,4024-2
r =0,6024-3
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HOOD MICRO  –  A SZORGALOM 
A HOOD MICRO a család legkisebb tagja, - 7 db LED-ből álló kisteljesítményű körszimmetrikus 
fényvető - de ez mit sem vesz el erejéből. Szintén kiemelő és dekorvilágítás céljára. 

HOOD MICRO  –  DILIGENCE
The HOOD MICRO is the smallest member of the family- low-power circularly symmetric 
floodlights of 7-LEDs - but that does not take away from its power. Also for accent lighting and 
decorative purposes.

06071x0 Hood micro 7 W / 9 W 850 lm 4000 K 0,23 kg
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Alkalmazási terület: 
• homlokzat világítás
• kiemelő világítás
• dekoratív világítás
• szökőkutak világítása
• barlangok világítása

Termékjellemzők:
• körszimmetrikus fényvető
• alumínium öntvény ház
• optimális hőelvezetés

• speciális hőátadó festés
• CREE LED
• 50 000 h feletti élettartam
• 5 mm vastag biztonsági üveg
• korszerű elektronika, vezérlés, távirányítás
• 4000 K színhőmérséklet

Opciók:
• DIM technológia: Dimmelhető működtető egységgel sze-

relt lámpatestek esetében az éves teljesítményfelvétel a 
felhasználó igénye szerint változik.

• különbözősugárzási szögű optikák
• Különböző választható színek
• Választható színhőmérséklet 2700-6000 K-ig

Felszerelhetőség:
A lámpatest speciális kengyellel rögzíthető.

Karbantartás:
A lámpatestek karbantartás igénye alacsony, így rendszeres 
és különleges karbantartás nem szükséges.

Application areas:
•  facade lighting
•  accent lighting
•  Decorative lighting
• illuminating fountains
•  illuminating caves

Characteristics:
• rotationally symmetric floodlights
•  Cast aluminum housing

•  optimal heat dissipation
•  Special heat-transfer painting
•  CREE LED
•  service life of over 50 000 h
•  5 mm thick safety glass
• Advanced electronics, control, remote control
•  4000 K color temperature

Options:
• DIM technology

•  variety of beam optics
•  Different color options
• Selectable color temperature from 2700 K to 6000 K

Mounting:
It can be fixed with special bracelet.

Maintenance:
The fixtures have low maintenance needs, thus regular and 
special maintenance is not required.

HOOD MICRO

x: 1 - EVG, 3 - DIM EVG

1m

2m

24°

3m

r =0.2024-1
r =0,4024-2

3067lx

r =0,6024-3

663lx

283lx
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HALL AND SPORT LIGHTING
In the name of energy efficiency were produced the hall lighting luminaires ba-

sed on LED technology, which are suitable for lighting industrial buildings, sport 

and event halls, factories interior: SHARKis the high performance floodlight and 

MEDUSA is the hall luminairea with circular symmetry.

CSARNOK- ÉS SPORT VILÁGÍTÁS
Energiahatékonyság jegyében elkészültek a LED technológiára épülő csarnok-

világítók, melyek ipari épületek, sport és rendezvénycsarnokok, gyárak belső 

térének megvilágítására alkalmas lámpatestek: a SHARK magas teljesítményű 

fényvető és a MEDUSA körszimmetrikus csarnokvilágító.

48 49

A kép illusztráció!
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SHARK  –  TEKINTÉLYT PARANCSOLÓ
A 2015-ben kifejlesztett, Shark nagyteljesítményű fényvető igazi egyéniség a termékek között. 
Már megjelenése is erőt sugalló csak úgy, mint az általa sugárzott fény. 

SHARK  –  COMMANDING
Develope in 2015, Shark the powerful floodlights is a real personality among the products. Its 
design suggests power as well as the radiated light.

092501x0
093301x0
094201x0
095001x0

Shark-3
Shark-4
Shark-5
Shark-6

250 W
330 W
420 W
500 W

30750 lm
40100 lm
50125 lm
60150 lm

4000 K
4000 K
4000 K
4000 K
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Alkalmazási terület: 
A Shark egy asszimetrikus sportvilágításra alkalmas fényve-
tő. Kül és beltéren egyaránt használható. Beltéren kisebb 
sportcsarnokok, kültéren sportpályák, teniszpályák, futsal-
pályák, jégpályák stb. esetében alkalmazható. 
A termék további feladatok végrehajtására is alkalmas, mi-
vel olyan optikai családdal lett megtervezve, ami lehetővé 
teszi – szimmetrikus világítási optikával – előtetők, – forgás 
szimmetrikus optikával – csarnokok, – speciális szűken su-
gárzó optikával – magas raktárok, hangárak megvilágítását 

és mindemellett közel 6-8 közvilágítási optikájával különböző 
közvilágítási feladatok ellátására is alkalmazható.

Termékjellemzők:
• nagyteljesítményű fényvető
• alumínium öntvény ház
• optimális hőelvezetés
• speciális hőátadó festés
• CREE LED
• 50 000 h feletti élettartam
• 4000 K színhőmérséklet

Opciók:
• DIM technológia: Dimmelhető működtető egységgel sze-

relt lámpatestek esetében az éves teljesítményfelvétel a 
felhasználó igénye szerint változik.

• Választható színhőmérséklet 3000 – 5700 K-ig

Felszerelhetőség:
A lámpatest speciális kengyellel rögzíthető.

Karbantartás:
A lámpatestek karbantartás igénye alacsony, így rendszeres 
és különleges karbantartás nem szükséges.

Application areas:
The Shark is an asymmetrical sport lighting fixture. It can be 
used both indoors and outdoors. It applied for indoor small-
er sports halls, outdoor sports fields, tennis courts, futsal 
pitchs, ice rink etc. 
The products perform additional tasks is also suitable as an 
optical family has been designed to allow – with a symmet-
ric illumination optics - roofs – with rotationally symmetric 
optics- halls – with special narrow beam optics - high ware-
houses , hangars lighting and are also close to 6-8 street 

lighting optics to perform different street lighting functions 
can be used.

Characteristics:
•  powerful floodlights
•  Cast aluminum housing
•  optimal heat dissipation
•  Special heat-transfer painting
•  CREE LED
•  service life of over 50 000 h

•  4000 K color temperature

Options:
• DIM technology
• Selectable color temperature from 3000 K to 5700 K

Mounting:
The luminaire can be fixed with a special bracket.

Maintenance:
The fixtures have low maintenance needs, thus regular and 
special maintenance is not required.

SHARK

x: 1 - EVG, 3 - DIM EVG
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MEDUSA  –  TEREMŐR
Az 2015-ös év új fejlesztésű csarnokvilágítója, amelyet fejlesztőcsapatunk nagy körültekin-
téssel tervezett meg. A Medusa a cég elsőként kifejlesztett beltéri lámpája, amely előhangja 
egy beltéri LED lámpatestcsalád kifejlesztésének.  A Sport és rendezvénycsarnokok őreként, a 
lehető legjobb világítást nyújtja majd.

MEDUSA  –  THE HALL OF QUARD
The newly developed hall-lighting luminaire of the year 2015, that our development team that 
designed it with great care. The Medusa was the first company to have developed interior 
lamps, which was the forefather of indoor LED luminaire development. The guardian of sports 
and event halls, it will provide the best possible light.

10721x0
101441x0

Medusa
Medusa

72 W
144 W

- lm
- lm

4000 K
4000 K
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Alkalmazási terület: 
Ipari csarnokok, üzemek és gyárak illetve sport és rendez-
vénycsarnokok beltéri világítására alkalmas körszimmetrikus 
csarnokvilágító.
Termékjellemzők:
• alumínium öntvény ház 
• optimális hőelvezetés 
• speciális hőátadó festés
• folyamatos nyomáskiegyenlítés

• CREE LED
• különböző fényeloszlású optikák
• 50 000 h feletti élettartam 
• 5 mm vastag biztonsági üveg 
• 4000 K színhőmérséklet

Opciók:
• Különböző sugárzási szögű optikák
• DIM technológia: Dimmelhető működtető egységgel sze-

relt lámpatestek esetében az éves teljesítményfelvétel a 
felhasználó igénye szerint változik.

• Választható színhőmérséklet 3000 – 5700 K-ig

Felszerelhetőség:
A lámpatestek függesztett felszerelésűek.

Karbantartás:
A lámpatestek karbantartás igénye alacsony, így rendszeres 
és különleges karbantartás nem szükséges.

Application areas:
Round simmetrical room lighter for halls, factories, sports 
and event halls.

Characteristics:
• Cast aluminum housing
• optimal heat dissipation
• Special heat-transfer painting
• continuous pressure compensation

•  CREE LED
• various light distribution optics
• Service life of over 50 000 h  
•  5 mm safety glass
•  4000 K color temperature

Options:
• Different beam optics
•  DIM technology

• Selectable color temperature from 3000 K to 5700 K

Mounting:
The luminaires will be mounted suspended.

Maintenance:
The fixtures have low maintenance needs, thus regular and 
special maintenance is not required.

MEDUSA

x: 1 - EVG, 3 - DIM EVG

Elérhető 2017-től
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UTÁNNA / AFTER
Komszomolszk, Ukrajna
Komsomolsk, Ukraine

ELŐTTE / BEFORE
Komszomolszk, Ukrajna
Komsomolsk, Ukraine
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EGYEDÜLÁLLÓ FEJLESZTÉS: 
SPECIÁLIS LÉLEGZŐ SZELEP
A kültéri lámpatestekre jelentős hatást gyakarol  hőmérséklet és a nyomás vál-

tozása. A változó környzet hatásai képesek a lámpatestet rongálni illetve olyan 

nyomáskülönbséget létrehozni bennük hogy az tönkerteheti az elektronikát.

Fejlesztőink kimondottan erre a problémára fejlesztettek ki egy speciáis lélegző 

szelepet.

A lámpatestekbe beépített GORE lélegző szelepek a legmostohább környezeti 

körülmények között is gyorsan optimális szintre egyenlítik  ki a nyomást a kör-

nyezet és az attól elzárt lámpatest belseje között.

UNIQUE DEVELOPMENT: 
SPECIAL BREATHING VALVE
On the outdoor lighting luminiares there is a significant impact by the change 

in temperature and pressure. The effects of changing light fixture környzet able 

to damage or create a pressure differential that they can beat the stump elect-

ronics.

Our engineers have developed specifically for this problem a breathing valve.

The luminaires integrated breathable GORE valves can compensate the harshest 

environmental conditions optimal level quickly out of the pressure from the en-

vironment and from the inside of the enclosed fixture.
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Környezet
Environment

Lámpatest 
belső tér
Enclosure 

interior

Lámpatest fal
Housing’s 

wall

GORE 
lélegző szelep

GORE 
protective vents

Bihartorda, Magyarország
Bihartorda, Hungary
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DIM TECHNOLÓGIA
- Intelligens világítás vezérlés és távirányítás
A DIM Technológia rendszer rádiófrekvenciás vezérlésen alapuló fényáram és 

fogyasztás vezérlés melynek elsődleges célja a környezet kielégítő megvilágí-

tása és túlvilágítása közötti optimum megtalálása. A csökkentett, de még ele-

gendő megvilágítás, kedvező a környezet számára és lényegesen alacsonyabb 

energiafelhasználást eredményez. 

Minden eszköz egyedi címzéssel ellátott adó-vevő egységet tartalmaz, amelyek 

mindig a hozzájuk legközelebbi lámpában lévő adó-vevő egységgel kommunikál-

nak. Az egyéni címzés lehetővé teszi, hogy akár egy utcán belül vagy egy beltéri 

helyiségben különböző lámpatestek eltérő fényárammal üzemeljenek. 

A rendszer kétirányú adatátvitelt tesz lehetővé, így adó-vevő egységek a lám-

patestek esetleges meghibásodásáról és a hiba jellegéről is információt külde-

nek vissza a központi vezérlőegységnek további adatfeldolgozás és intézkedés 

céljából. 

A rendszer központi vezérlőegysége tartalmazza a rendszerbe bevont szabályoz-

ható előtéttel szerelt minden egyes megcímzett kültéri vagy beltéri lámpatest 

egész éves (365 napra lebontott) világítási programját, valamint a lámpatestek 

pontos földrajzi helyét. Ez a központi vezérlőegység küldi ki – interneten és a ko-

ordinátoron (gateway) keresztül az elsődleges rádiófrekvenciás – vezérlőjel cso-

magokat a koordinátorhoz legközelebbi lámpatesten lévő adó-vevő egységnek. 

Az internet kapcsolat megszakadása vagy koordinátor eszközhiba esetén, a lám-

pákban elhelyezett adó- vevő egységek önállóan is képesek a lámpákat vezérel-

ni, megfelelő időben be- vagy kikapcsolni és a fényerőt az előző napi program 

szerint szabályozni.

DIM TECHNOLOGY 
- Intelligent lighting control and remote control
The primary objective of the system based on radio frequency technology DIM 

controller which controls light output and consumption of finding the optimum 

between the environment and adequate lighting and significantly lower power 

consumption for a reduced, but still enough light, resulting in a favorable en-

vironment.

Each device contains a transmitter and receiver with a unique addressing, which 

are always communicating transceiver unit in the lamp next to them. Individual 

addressing allows up to within a street or an interior room lamps operate at 

various different light output.

The system will enable two-way data transfer, such as transceiver units, faults 

and error nature of the lighting fixtures send information back to a central cont-

rol unit for further analysis and action.

The system includes a central control unit of the system included adjustable bal-

last addressed each indoor or outdoor fixture throughout the year (365-by-day) 

lighting program, as well as the exact location of lighting fixtures. This is the 

central control unit sends out - via the Internet and the coordinator (gateway) 

on the primary radio - radio unit control signal packets in the next fixture coor-

dinator.

If the internet connection is lost or coordinator device failure, lights affixed radio 

unit on or off and to regulate the brightness according to the previous day’s 

program alone is able to control the lights at the right time.
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Tamási, Románia
Tamási, Romania
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