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„Przypadkowe odkrycia zdarzają się tylko umysłom przygotowanym” – pisał Blaise 
Pascal. Rozwijając myśl wielkiego filozofa można dodać, że te naprawdę wielkie 
odkrycia powstają z rozmysłem jako efekt wytężonej pracy koncepcyjnej. Tak wła-
śnie było w przypadku oprawy CLEVEO – owocu rozmyślań nad tym, jaka powinna 
być idealna lampa uliczna oraz naszych doświadczeń zdobywanych w tym zakresie 
od 2005 roku.

Funkcjonalność, wydłużenie okresu użytkowania oraz maksymalizacja oszczędności 
energii – te trzy założenia stanowiły punkt wyjścia naszych rozważań. Do tego doło-
żyliśmy możliwość łatwego sterowania światłem w zależności od pory nocy i warun-
ków atmosferycznych, oraz lepsze odwzorowanie barw dzięki markowym diodom 
LED. I tak oto w 2008 roku powstała CLEVEO – pionierska inteligentna uliczna lampa 

w technologii LED, kolejny ważny rok w tej dziedzinie od lat 
30. XX, gdy stworzono analogową lampę sodową.

Teraz to oczywistość, ale w roku 2008, gdy po raz pierwszy 
zaprezentowaliśmy oprawę CLEVEO, zastosowanie diod LED 
do oświetlania ulic było projektem wciąż zupełnie nowator-
skim. Potwierdzają to liczne wyróżnienia w konkursach, jakie 
zdobyła nasza lampa, w tym 1 miejsce w kategorii „Produkt” 
w konkursie Biznes dla Środowiska 2009, organizowanym 
przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Jurorzy, a póź-
niej i Klienci, dostrzegli w CLEVEO przyszłość oświetlenia 
ulicznego. Docenili oszczędność, zwiększenie komfortu 
i bezpieczeństwa użytkowników, oraz walory ekologiczne: 
brak konieczności wymiany źródeł światła eliminuje problem 
ich utylizacji – tak poważny w przypadku tradycyjnych sodo-
wych lub rtęciowych lamp.

Dziś, lampy CLEVEO świecą m.in. w Polsce, w Czechach, 
w Szwecji, w Grecji i Kazachstanie, a także na wielu terenach 
fabrycznych i przemysłowych w kraju i za granicą. To dowód 
na to, że polskie produkty mogą wytyczać trendy i przecierać 
nowe technologiczne szlaki.

Innowacyjna technologia 

dla nowoczesnego miasta

poprawa bezpieczeństwa na drodze dzięki wyższemu 

współczynnikowi oddania barw przy jednoczesnej 

redukcji kosztów eksploatacji

wysoka wydajność modułów diodowych LED

możliwość precyzyjnego dopasowania parametrów 

oprawy do indywidualnych potrzeb instalacji

szeroka gama rozwiązań optycznych dostosowują-

cych charakterystyki rozsyłu światła wedle zapo-

trzebowania

automatyczne przygaszenie lampy w późnych  

godzinach nocnych

maksymalna szczelność oprawy przed zabrudzenia-

mi oraz silnymi strumieniami wody – IP 67

bieżąca kontrola statystyk i parametrów oprawy  

podczas eksploatacji

możliwość wyposażenia w zasilanie hybrydowe 

(panele słoneczne, turbiny wiatrowe)

modułowość, skalowalność

5 lat
gwarancja

4–5 lat
czas potrzebny 
na pełny zwrot 

inwestycji

do 70%
redukcja kosztów 

w porównaniu 
do klasycznego 

oświetlenia

Zastosowanie opraw CLEVEO

drogi i ulice strefy przemysłowe

parkingi i place parki
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Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych.

Konstrukcja

Ułatwiona kontrola kąta ustawienia oprawy – za pomocą pojedynczej śruby.
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Które elementy lampy wpływają na jej energooszczędność?

Inżynieria to dla nas wykorzystywanie wiedzy praktycznej 
i technicznej do projektowania i konstruowania efektywnych 
rozwiązań codziennych problemów. Dobra inżynieria ma słu-
żyć ludziom, ułatwiając im życie, ale w sposób dyskretny, bez 
generowania kolejnych problemów.

Patrząc pod tym kątem, uliczna oprawa CLEVEO, to mistrzo-
stwo inżynierii. Proste i skuteczne rozwiązania pracują tutaj 
dla wygody i bezpieczeństwa nas wszystkich. Każdy ele-
ment lampy został zaprojektowany tak, by maksymalizować 
oszczędność, efektywność i niezawodność. Troska o szczegóły 
przejawia się na każdym kroku: od zastosowania specjalnego, 
łatwego w czyszczeniu klosza, przez opływowy kształt wodo-
odpornej aluminiowej obudowy, pozwalającej lampie lepiej 
opierać się czynnikom atmosferycznym, wysokiej jakości 
powłokę lakierniczą, po uniwersalny uchwyt umożliwiający 
montaż oprawy na każdym typie słupa.

Zastosowanie wydajnych diod 
LED oraz specjalnego sterownika 
odpowiadającego za właściwy 
dobór parametrów pracy lampy 
to nie tylko wydłużenie pracy 
urządzenia, ale i znaczne oszczędności energii – nawet do 
40% w porównaniu do lamp nie wyposażonych w sterownik! 
Dodatkowo, dzięki odpowiednio dobranej optyce, lampy 
CLEVEO świecą dokładnie tam, gdzie powinny, ograniczając 
negatywne zjawisko „zanieczyszczenia świetlnego”, z którym 
coraz częściej borykają się współczesne aglomeracje. A jeśli 
w danym miejscu nie ma możliwości podłączenia lampy do 
sieci – żaden problem! CLEVEO ma możliwość zasilania ener-
gią słoneczną lub wiatrową, a akumulator jest w stanie zasilać 
lampę przez całą noc.

CLEVEO to nowoczesna lampa na współczesne czasy.

super wydajne diody 
LED o żywotności 

ponad 100 tys. godzin

rzadsze  
wymiany  

źródła  
światła

precyzyjnie wykonana 
optyka o kierunkowym 

charakterze

minimalizacja 
strat światła

IP 67
obudowa całkowicie 
szczelna, chroniona 

przed silnymi 
strumieniami wody

Budowa i cechy

wbudowany sterownik 
definiujący parametry  

pracy lampy

automatyczny tryb 
oszczędzania energii 
w późnych godzinach 
nocnych redukuje jej 

zapotrzebowanie o 20%

umożliwia 
korygowanie 

strumienia 
światła

odpowiada za kompensację 
starzeniową i termiczną, co 
wydłuża żywotność oprawy 

nawet o 40%

wandaloodporność
klosz wykonany  

z hartowanego szkła

zabezpieczenie przed 
przepięciami w sieci 

wywołanymi np. 
uderzeniem pioruna

zmniejsza pobór 
energii o 40% 
w porównaniu 

z oprawami LED  
bez sterownikamożliwość zasilania 

energią słoneczną 
oraz wiatru

1

solidna aluminiowa obudowa o wyso-
kiej odporności mechanicznej i opły-
wowym kształcie redukującym wpływ 
warunków atmosferycznych

2

możliwość zamontowania  
odrębnego układu optycznego na każ-
dej z diod LED

3

rozmieszczenie diod na dużej 
powierzchni zapobiega powstawaniu 
tzw. efektu olśnienia

4

moduł LED umieszczony za łatwą 
w czyszczeniu szybą ze szkła  
hartowanego

5

osobna komora na układ zasilania 
i sterowania

6

uchwyt umożliwiający zamontowanie 
oprawy do dowolnego słupa (prostego 
lub z wysięgnikiem)
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Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych.

Ponad 70 lat zajęło ludzkości zastąpienie starej technologii lamp sodowych techno-
logią diod LED, ale chyba nikt z nas nie będzie myślał z nostalgią o czasach, gdy noc 
rozświetlał ich nienaturalny, pomarańczowy blask. 

Zastosowana w oprawach ulicznych CLEVEO technologia emituje światło białe, zapew-
niając lepsze odwzorowanie kolorów, kontrastów i cieni. Ma to bezpośrednie przeło-
żenie na komfort i bezpieczeństwo na drogach. Dodatkowo, już na etapie projektu 
jesteśmy w stanie tak zaplanować rozsył światła, by ukierunkować je tylko tam, gdzie 
chcemy, np. na drogę i chodnik, a nie w okna budynków, czy na przydrożne zarośla. 

Rozmieszczenie diod LED na dużej powierzchni niweluje tzw. efekt olśnienia, czyli 
niekorzystnego zjawiska męczącego wzrok i utrudniającego rozpoznawanie szcze-
gółów. To rozwiązanie ma korzystny wpływ na bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Informacje o świetle

Parametry strumienia świetlnego w zależności od ilości użytych diod LED

liczba diod LED  
w oprawie

współczynnik 
oddania barw

nominalne maksymalne

strumień świetlny (lm) moc (W) strumień świetlny (lm) moc (W)

12 2100 15 3400 27

24 7 (Ra=70) 3600 27 6750 53

36 8 (Ra=80) 5450 39 10100 80

48 9 (Ra=90) 7300 52 13500 106

60 9100 65 16900 133

Dostępne rodzaje optyki

przed po

poprawa  
bezpieczeństwa  

na drodze

tryb Soft Start
umożliwia płynne 

narastanie wartości 
strumienia świetlnego 

poprzez stopniowe 
obciążanie sieci 
energetycznej

możliwość 
wyboru wielu 

charakterystyk 
świetlnych

poprawa widoczności 
dzięki wyższemu 

współczynnikowi oddania 
barw przez markowe 

diody LED Osram

spełnienie norm  
oświetleniowych

możliwość dostosowania 
parametrów świetlnych do 

szczególnych potrzeb danej 
aplikacji

niwelowanie efektu 
olśnienia dzięki 
rozmieszczeniu 

diod LED na dużej 
powierzchni

równomierny 
rozkład światła 
na oświetlanej 

powierzchni

Dzięki możliwości współpracy opraw CLEVEO z układami automatycznego zarzą-
dzania natężeniem światła i czujkami ruchu, możemy adaptować oświetlenie do 
warunków panujących na drodze. Możliwe jest także sterowanie jasnością w zależ-
ności od zmieniających się warunków atmosferycznych i pory nocy. Możliwości 
technologii zastosowanej w lampach CLEVEO to o wiele więcej niż tylko proste 
„włącz – wyłącz”. To inteligentna lampa uliczna dla miast inteligentnych. 

3000K 3500K

Temperatura barwowa

Porównanie oświetlenia zajezdni w Pradze przed i po instalacji systemu lamp CLEVEO
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możliwość 
dostosowania 
rodzaju optyki 

bezpośrednio do 
potrzeb danej 

instalacji

Tolerancja obliczenia strumienia świetlnego wynosi 8%. Tolerancja poboru mocy wynosi 5%.
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