
CLEVEO Uliczna oprawa  
oświetleniowa LED



Zastosowanie opraw CLEVEO

drogi i ulice strefy przemysłowe

parkingi i place parki
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Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w lampach.

„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 nowatorskim. 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 Śro-
dowiska. Jurorzy, a później i Klienci, dostrzegli w CLEVEO przyszłość 
oświetlenia ulicznego. Docenili oszczędność, zwiększenie komfortu 
i bezpieczeństwa użytkowników, oraz walory ekologiczne: brak koniecz-
ności wymiany źródeł światła eliminuje problem ich utylizacji – tak 
poważny w przypadku tradycyjnych sodowych 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 prze-
mysłowych 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 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 lampach.

Konstrukcja IP66
obudowa całkowicie 

szczelna, chroniona przed 
zapyleniem i silnymi 
strumieniami wody

IK10ENEC

 IP66

TUV

LM79

CB

LM80

CE

TM21

Certyfikaty

150 W 120 W 100 W 60 W 30 W

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 

dostosowujących charakterystyki rozsyłu 

światła wedle zapotrzebowania

automatyczne przygaszenie lampy w późnych  

godzinach nocnych

maksymalna szczelność oprawy przed zabrudzeniami 

oraz silnymi strumieniami wody – IP66

bieżąca kontrola statystyk i parametrów oprawy  

podczas eksploatacji

możliwość wyposażenia w zasilanie hybrydowe 

(panele słoneczne, turbiny wiatrowe)

modułowość, skalowalność



Ułatwiona kontrola kąta ustawienia oprawy – za pomocą pojedynczej śruby.
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Budowa i cechy

wandaloodporność
klosz wykonany  

z hartowanego szkła

1

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

2

możliwość zamontowania jednego 
z dwóch układów optycznych – 
o standardowej lub wysokiej wydajności

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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przed

po

Porównanie oświetlenia zajezdni w Pradze przed i po instalacji systemu lamp CLEVEO
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Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w lampach.

Zasilanie

Parametry zasilacza

Napięcie wejściowe 100–240 VAC

Częstotliwość 50–60 Hz

Współczynnik mocy >0,95

Producent zasilacza Meanwell

Stosowane serie 1 HLG, ELG, CLG

Oprawa

Parametry oprawy

Temperatura otoczenia ≤ 55 °C

Klasa szczelności IP66

Wytrzymałość mechaniczna IK10

Materiał aluminium, szkło hartowane

Wykończenie malowanie proszkowe

Gwarancja 5 lat 

Średnica słupa montażowego 60 mm

Źródło światła

Parametry źródła światła

Obudowa diod 3030

Klasa diod Mid power

Producent Nichia

Model NFSW757G 

CCT 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6000 K

CRI >70

1  Zastosowana seria zależy od wyma-
ganych parametrów oraz dostępno-
ści na magazynach Meanwella.

zabezpieczenie przed 
przepięciami w sieci 

wywołanymi np. 
uderzeniem pioruna

możliwość zasilania 
energią słoneczną 

oraz wiatru
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Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w lampach.

Strumień świetlny

Moduł NS

Parametry
Rodzaj oprawy

S M L

Całkowity strumień świetlny (lm) 3 900 5 200 7 800 10 400 13 000 15 600 19 500 26 000

Całkowita moc (W) 30 40 60 80 100 120 150 200

Średnia wydajność (lm/W) 130

Moduł NT

Parametry
Rodzaj oprawy

S M L

Całkowity strumień świetlny (lm) 4 500 6 000 9 000 12 000 15 000 18 000 22 500 30 000

Całkowita moc (W) 30 40 60 80 100 120 150 200

Średnia wydajność (lm/W) 150

Kodowanie

Wersja 
oprawy LED

Rozmiar 
obudowy Typ modułu LED Min.  

CRI CCT Rodzaj 
optyki Moc

CLV 3
S
M
L

NS –Nichia standardowa 
wydajność (130 lm/W)

NT – Nichia wysoka  
wydajność (150 lm/W)

7–70

30 (3000 K)
40 (4000 K)
50 (5000 K)
60 (6000 K)

A
B

030W – 30W
040W – 40W
060W – 60W
080W – 80W
100W – 100W
120W – 120W
150W – 150W
200W – 200W

Przykładowe kodowanie: CLV3-M-NT740-B-080W

Fotometria

0°

160

240

320

30°30°

60°60°

90°90°

cd/klm 0°

320

480

640

30°30°

60°60°

90°90°

cd/klm

A B

Typy klosza i charakterystyka strumienia

standardowa wydajność

wysoka wydajność
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Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w lampach.

Wymiary i waga
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Oprawa S

Długość
(mm)

Szerokość
(mm)

Wysokość
(mm)

Waga
(kg)

Produkt 525 255 105 4,9

Z opakowaniem 580 280 150 6,9

2

Oprawa M

Długość
(mm)

Szerokość
(mm)

Wysokość
(mm)

Waga
(kg)

Produkt 625 290 105 7,3

Z opakowaniem 685 315 150 8,3

2

Oprawa L

Długość
(mm)

Szerokość
(mm)

Wysokość
(mm)

Waga
(kg)

Produkt 696 338 108 12

Z opakowaniem 730 380 180 15

2

2  Wymiar oprawy bez dodatkowych czujników.



LEDIKO Sp. z o.o.

ul. Duńska 13 
54-427 Wrocław

tel: +48 71 79 85 785

kontakt@lediko.com 
www.lediko.com


