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Dobre praktyki w publikowaniu danych o oprawach oświetleniowych 
 
W lipcu ukazał się nowy dokument opracowany przez organizację Lighting Europe zawierający 
zbiór dobrych praktyk dot. publikowania danych o oprawach oświetleniowych. Zebranie i opisanie 
wytycznych w tym zakresie ma zmotywować producentów do prac porządkowych w obrębie 
danych, co prawdopodobnie będzie miało pośredni wpływ na uwypuklenie różnic między 
producentami. 
 

 
 
 

  
  

Z działalności PZPO 



Program licencyjny firmy Philips 
 
Z dostępnych nam informacji wynika, że w latach 2015 - 2017 unieważniono 4 bardzo ważne 
patenty firmy Philips z zakresu oświetlenia LED. Obecnie zaś trwają procedury zmierzające do 
unieważnienia kolejnych siedmiu. Na patenty te powoływała się m. in. firma PHILIPS nakłaniając 
firmy do przystąpienia do swojego programu licencyjnego.  
 

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZPO, 28 września 2017 r. 
 
Informujemy o terminie najbliższego zebrania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się  
28 września (czwartek) w Krakowie. Spotkanie chcemy poświęcić w szczególności planowaniu 
harmonogramu działań nowopowstałego Klastra Inteligentnego Oświetlenia.  
Do udziału w zebraniu zapraszamy wszystkich członków Rady lidera Klastra.  
 
O szczegółach spotkania będziemy Państwa informować drogą elektroniczną w pierwszej połowie 
września. 
 
 

 

Firma Przyjazna Naturze –  Program środowiska biznesowego AURAEKO 

 
Program Firma przyjazna Naturze jest przykładem edukacyjnych działań proekologicznych 
prowadzonych przez AURAEKO i małe, średnie oraz duże firmy współpracujące w ramach 
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za Środowisko (CSR ang.). Firma Przyjazna Naturze jest 
zatem działaniem grupy przedsiębiorstw biznesowych wspierających edukację ekologiczną na 
rzecz społeczeństwa, ale również wspiera wykorzystanie wiedzy ekologicznej we własnych 
przedsiębiorstwach. Program Firma Przyjazna Naturze posiada własne prestiżowe logo, o 
wykorzystanie którego mogą się ubiegać jedynie przedsiębiorstwa – klienci AURAEKO, po 
spełnieniu warunków określonych regulaminem. 
 
Cele i korzyści z programu Firma Przyjazna Naturze 
 
 
Celem programu Firma Przyjazna Naturze jest: 

Wydarzenia 

 



1. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz samych przedsiębiorców  w 

zakresie zagrożeń dla środowiska ze strony zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego i sposobach  minimalizowania tych zagrożeń. 

2. Wzmocnienie wizerunku rynkowego przedsiębiorstw minimalizujących negatywny wpływ: 

wytwarzanych bądź importowanych urządzeń, wykorzystywanych procesów i rozwiązań 

technologicznych na środowisko. 

Sformułowane powyżej cele określają też jasno korzyści jakie może odnieść firma przystępując do 
programu. Są to korzyści edukacyjne i wizerunkowe wzmacniające pozycję rynkową 
przedsiębiorstw uczestniczącym w programie. 
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym opisem programu na stronach:  
http://www.auraeko.pl/strefa-o-nas/firma-przyjazna-naturze oraz 
http://www.auraekoopakowania.pl/program-lojalnosciowy-firma-przyjazna-naturze 
 
Produkty oznaczone logo „FIRMA PRZYJAZNA NATURZE” są chętniej wybierane przez 
konsumentów. 

 
 
Ruszyła nowa edycja konkursu na Najlepiej oświetloną gminę i miasto 2016 r. i 
Najlepszą inwestycję oświetleniową 2016 r. 
 
Do 16 października br. czekamy na zgłoszenia do XIX edycji Konkursu na Najlepiej oświetloną 
gminę i miasto 2016 r. oraz Najlepszą inwestycję oświetleniową 2016 r.  Mogą je przesyłać 
zarówno urzędy miast i gmin jak i producenci sprzętu oświetleniowego, firmy wykonawcze i 
projektowe. Szczegóły dostępne są na stronach: www.pzpo.pl i www.lightfair.pl  
Zachęcamy do udziału! 
 

Konkurs Rytm Światła i Lampa OLED 

Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego we współpracy z Agencją SOMA - organizatorem 
Targów Światło oraz śląskimi pracowniami: Goczołowie Architekci Studio Autorskie 
oraz  Pracownią OVO Grąbczewscy Architekci zaprasza do udziału w konkursie RYTM ŚWIATŁA - 
nowe życie w starej ramie oraz konkursie Lampa OLED - oświetlenie miejsca pracy. 

Miło nam poinformować, że patronat honorowy nad obydwoma Konkursami obiął Instytut 
Adama Mickiewicza.  

Konkursy skierowane są do osób związanych z architekturą, sztuką, wzornictwem przemysłowym, 
designem a także z wszelkimi innymi dziedzinami nauki. W konkursach mogą uczestniczyć, jako 
autorzy prac, osoby fizyczne indywidualnie lub w zespołach - maksymalnie 4-osobowych. 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 29 grudnia 2017 r.  
Wszelkie informacje znajdują się na stronach: www.pzpo.pl i www.lightfair.pl 

http://www.auraeko.pl/strefa-o-nas/firma-przyjazna-naturze
http://www.auraekoopakowania.pl/program-lojalnosciowy-firma-przyjazna-naturze
http://www.pzpo.pl/
http://www.lightfair.pl/
http://www.pzpo.pl/


 

 Carus Connect Smart White w Polsce 

Inteligentna lampa Carus Connect Smart White wprowadza nową jakość na rynku źródeł światła. 
Retrofit pozwala na bezprzewodowe sterowanie  oświetleniem:  umożliwia zmianę natężenia 
światła i regulację temperatury barwowej jednym kliknięciem na smartfonie czy tablecie. Kształt 
i trzonek nowego źródła światła LED jest identyczny z tradycyjną żarówką A60 E27. Carus 
Connect nie tylko zastąpi żarówkę, ale nawet antyczny abażur przemieni w element Internetu 
Rzeczy. Wyłącznym dystrybutorem źródła światła niemieckiej produkcji na terenie Polski został 
Aquaform Lighting Solutions.     
Carus Connect oferuje doskonałą jakość światła – CRI>95 oraz zaawansowany system sterowania. 
Dzięki temu pozwoli połączyć oprawy tradycyjne i dekoracyjne ze sterowanymi bezprzewodowo 
najnowocześniejszymi oprawami LED marki Aquaform. Źródło Carus Connect Smart White 
pozwala na bezprzewodowe sterowanie ilością światła oraz temperaturą barwową (w zakresie 
2200K – 4500K). 
Carus Connect można programować za pośrednictwem aplikacji Casambi. Pozwala to stworzyć 
automatyczną instalację oświetleniową. To doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy nie planują 
„inteligentnego budynku” lub nie mogą ingerować w istniejącą instalację. Brak jakichkolwiek 
specjalnych wymogów wobec instalacji elektrycznej lub osprzętu jest dużą zaletą Casambi oraz 
produktów Carus Connect i AQsmart. Różnicę w cenie sprzętu oświetleniowego pokrywa 
oszczędność na samych urządzeniach sterujących.  
Szczegóły na temat źródła światła dostępne są u dystrybutorów marki Aquaform. 
 

 
 
 



 

Funkcje Systemu Wizualizacji Oświetlenia Awaryjnego                                                                                            
                                                                              

 

Podstawową funkcją programu jest wizualizacja systemów 
oświetlenia awaryjnego zainstalowanych na obiektach 
użyteczności publicznej. Program umożliwia wykrycie stanów 
alarmowych w systemie i ich szybką lokalizację. Użytkownik ma 
możliwość filtrowania listy opraw według zadanych 
parametrów: brak zasilania, błąd testów, 
błąd akumulatora, błąd źródła światła. 

 

Po wgraniu przez użytkownika planów budynku aplikacja 
automatycznie tworzy uproszczony schemat 3D w którym 
pokazany jest widok wszystkich pięter w obiekcie. 
Po naciśnięciu na wybrany poziom program przenosi 
użytkownika do zaznaczonego planu piętra. W sytuacji gdy 
jedno z nich podświetlone jest na kolor czerwony, system 
informuje, że na danym piętrze występuje błąd oprawy/opraw. 

 

 
Użytkownik ma możliwość dodania własnego dowolnego 
widoku 2D / widoku 3D / rzutu / planu. Aplikacja obsługuje 
funkcję wydzielania sekcji budynku i przypisanie ich 
do odpowiednich rzutów. Po konfiguracji, naciśnięcie w dane 
pole przenosi użytkownika do wybranego planu budynku. 

 

 
System umożliwia konfigurację automatycznego wysyłania 
raportów stanu systemu na adres e-mail. Istnieje możliwość 
konfiguracji wielu odbiorców oraz interwałów czasowych 
(w jakich odstępach czasu będzie generowany i wysyłany 
raport). 

Odwiedź nas na targach ENERGETAB 2017! PAWILON W | STOISKO 17 

System Wizualizacji Oświetlenia Awaryjnego ELVIS 

 

 
 

Sterowanie oświetleniem awaryjnym jeszcze nigdy 
nie było tak przyjazne dla użytkownika dzięki aplikacji 
kompatybilnej z systemem zarządzania oświetleniem 
awaryjnym DATA 2 oraz systemem centralnej baterii 
TM-CB A. ELVIS wizualizuje obiekty budowlane  
z zainstalowanymi oprawami oświetlenia 
awaryjnego, dzięki czemu administracja budynku 
staje się jeszcze prostsza. Użytkownik ma możliwość 
umieszczenia  opraw na planie budynku, aby w razie awarii oprawy móc łatwo ją zlokalizować i dokonać 

szczegółowej diagnozy. Aby zwiększyć komfort obsługi systemu program umożliwia funkcję 
automatycznych i cyklicznych wysyłek raportów stanu systemu na wskazany adres e-mail. 
 



FIBRA LED INDUSTRY – hermetyczna oprawa LED do zastosowań przemysłowych 
 
W ofercie PXF Lighting dostępna jest oprawa FIBRA LED INDUSTRY. Nowe warianty produktu 
uzupełniają ofertę opraw przemysłowych z rodziny FINRA LED o możliwość montażu  

w pomieszczeniach o temperaturze z zakresu -40C  +50C.  
Wyposażenie standardowe obejmuje również binowane diody LED, klipsy zamykające ze stali INOX 
oraz zawór kompensacyjny. Oprawa występuje w dwóch wersjach: 1x oraz 2x. Skuteczność 
świetlna oprawy dochodzi do 137 lm/W. 
 
ZALETY FIBRA LED INDUSTRY: 
 

• Wysoka skuteczność świetlna opraw, 
brak pulsacji  

• Wydajne diody LED renomowanych 
producentów 

• Łatwy montaż 

• Wysoka szczelność IP66 i odporność  
mechaniczna IK10 

 
PARAMETRY: 

• Moce:  

38 W 1x – 5150 lm 
60 W 2x – 8140 lm 
74 W 2x – 10180 lm 

• Barwa światła 3000K i 4000K 

MONTAŻ: 

• Nastropowy 

• Zwieszany 
 
ZASTOSOWANIE: 

• pomieszczenia produkcyjne wysokiej czystości 

• laboratoria badawcze 

• magazyny 

• chłodnie, mroźnie 

• garaże, parkingi 
 
Szczegóły dostępne na stronie: 
http://www.pxf.pl/pl/produkty/oprawy-przemyslowe/FIBRA_LED 
 

    

 
 

 

http://www.pxf.pl/pl/produkty/oprawy-przemyslowe/FIBRA_LED


Najnowsza generacja opraw typu Highbay marki Spectrum LED – Lycao 2 

 

 

 

 

 

       
 

                      

                    Zapraszamy do zapoznania się z dedykowaną stroną produktu:              
                http://www.spectrumled.pl/LYCAO2/ 

Ponadto jest to ultralekka oprawa – jej waga to zaledwie 2,4kg, co również niejednokrotnie 

ma znaczenie podczas modernizacji instalacji oświetleniowych. Specjalnie zaprojektowany 

radiator pozwala maksymalnie skutecznie odprowadzać ciepło z oprawy. Oprawa dostępna 

jest w dwóch wariantach: 100W lub 150W. 

 

Marka Spectrum LED wprowadziła do oferty nową oprawę LED typu highbay – Lycao 2. 
Oprawa zapewnia wyjątkową skuteczność świetlną – aż 130 lm/W umożliwiając osiągnięcie 
docelowego poziomu natężenia oświetlenia przy użyciu niewielkiej ilości lamp, co pozwala 
na zmniejszenie liczby opraw i zmniejszenie kosztów instalacji. Żywotność oprawy Lycao 2 
Spectrum LED to 50 000 godzin, co jest możliwe dzięki zastosowaniu najnowszej generacji 
diod. Pięcioletnia gwarancja zapewni długotrwałe użytkowanie obiektu bez dodatkowych 
kosztów serwisu czy też wymian opraw oświetleniowych. Oprawy Spectrum LED pozwalają 
oszczędzić nawet do 80% zużywanej energii. Specjalnie zaprojektowany klosz zapewnia 
równomierne natężenie oświetlenia oraz pozwala oświetlić te przestrzenie, które tego 
wymagają zapewniając odpowiedni komfort pracownikom a przede wszystkim ich 
bezpieczeństwo podczas użytkowania obiektu. 
Ponadto jest to ultralekka oprawa – jej waga to zaledwie 2,4kg, co również niejednokrotnie 
ma znaczenie podczas modernizacji instalacji oświetleniowych. Specjalnie zaprojektowany 
radiator pozwala maksymalnie skutecznie odprowadzać ciepło z oprawy. Oprawa dostępna 
jest w dwóch wariantach: 100W lub 150W. 
 

http://www.spectrumled.pl/LYCAO2/
http://www.spectrumled.pl/LYCAO2/


                                                  
                 Seria CERAMIC marki LED line®  wzbogacona o nowy model Ø50mm 7W 

              
                  

      
      

 
                  

 

 
 
 
 

 
 

 

 

Pobierając tylko 7W emitują stabilny strumień świetlny 550lm przy zachowaniu wysokiego 
stopnia odwzorowania barw Ra>80. Dzięki wysokiej jakości parametrów świetlnych nowej 
lampy LED line® Ø50mm 7W można być pewnym, że nawet przy małym natężeniu światło 
emitowane przez nową lampę marki LED line® jest stabilne i wyraźne. 
 
Oferta lamp Ø50mm marki LED line® obejmuje mocy 5W i 7W o temperaturach barwowych 
2700K oraz 4000K. Najlepsze zastosowanie lampy Ø50mm LED line® znajdą przy dekoracji 
schodów, mebli oraz wszędzie tam gdzie nie ma miejsca na montaż tradycyjnych żarówek. 
 
Już niebawem w ofercie marki LED line®! 
 

Marka LED line® dbając o komfort i wygodę klientów powiększyła ofertę lamp Ø50mm serii 
CERAMIC o nowy model Ø50mm 7W.  
 
Uniwersalna średnica 50mm pozwala na montaż lampy do większości oprawek sufitowych 
dostępnych na rynku. Lampa LED line® Ø50mm to idealny zamiennik źródeł światła z 
trzonkiem GU10 lub MR16, której dodatkowym atutem jest tylko 33 mm wysokości. 
Wyjątkowo niska konstrukcja lampy LED line® Ø50mm pozwala zamontować ją wszędzie 
tam, gdzie miejsce na montaż jest mocno ograniczone.  
 
Dodatkowym atutem nowej lampy LED line® Ø50mm 7W jest posiadanie 3 stopniowego 
ściemniania oraz skokowej regulacji jasności świecenia: 100%, 50% oraz 20%. Zmiana 
jasności odbywa się poprzez włączenie oraz wyłączenie lampy LED line® Ø50mm 7W w 
czasie nie dłuższym niż 3 sekundy.  
 

W przypadku przekroczonego opisanego powyżej czasu lampa LED line® Ø50mm 7W będzie 
świeciła z pełną 100% mocą. Podczas użytkowania nowej lampy tryby jasności powtarzają 
się w pętli, dzięki czemu można z łatwością zmieniać intensywność oświetlenia w 
pomieszczeniu.  
 
Dzięki lampie LED line® Ø50mm 7W nie ma potrzeby stosowania osobnych gniazd MR16 lub 
GU10! Połączenie lampy z instalacją elektryczną odbywa się przez zamontowany przewód o 
długości 15 cm. 
 



 
Delikatność oświetlenia – kolekcja NUAGE marki Nowodvorski 
Lighting 
 

 

Do grona pełnej delikatności, a przy tym nowoczesnego designu - linii 
NUAGE marki Nowodvorski Lighting, dołączyły dwa nowe modele lamp 
stojących. Takie uzupełnienie sprawia, że kolekcja NUAGE stanowi nie tylko 
idealną propozycją dla nowych użytkowników, ale również pozwoli odkryć 
się na nowo przez tych, którzy od dawna są jej miłośnikami.   
 
Lekkie niczym obłok 
Dotychczas w skład serii NUAGE marki 
Nowodvroski Lighting wchodziło siedem lamp. 
Trzy z nich to modele, które wykorzystać można 
zarówno w charakterze lampy podłogowej, jak i 
lampki nocnej. Cztery kolejne to z kolei lampy 
sufitowe. Obecnie w sprzedaży dostępne są dwie 
dodatkowe lampy podłogowe. Do wyboru mamy 
opcję większą o wym. 30cmx90cmx40cm oraz 
mniejszą o wym. 23cmx52cmx30cm. Obie 
konstrukcje opierają się na stalowych nogach w 
czarnym kolorze. Wspólny mianownik dla 
wszystkich dziewięciu przedstawicielek kolekcji 
NUAGE marki Nowodvorski Lighting stanowi biała 
barwa oraz kulisty kształt nawiązujący do 
wyglądu obłoków. Linię NUAGE dodatkowo 
wyróżnia dbałość o detale. Szkło w niej 
wykorzystane jest, bowiem ręcznie robione i 
pochodzi z polskiej produkcji.  Takie rozwiązania sprawią, że wybierając 
oświetlenie z kolekcji NUAGE nasze wnętrza zyskają nie tylko oryginalny 
element aranżacyjny, ale także łagodne i przyjemne światło, które subtelnie je 
rozświetli.  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać od nas jakichkolwiek informacji drogą elektroniczną,  

 prosimy o wysłanie informacji zwrotnej ze słowem NIE w tytule wiadomości. 

 Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego 
 ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa 
 Tel/Fax 22 843 20 19 
 e-mail: biuro@pzpo.pl 
 

 

Oświetlenie zainspirowane chmurami – 
kolekcja NUAGE marki Nowodvorski 
Lighting. 

Fot. Nowodvorski Lighting 

mailto:biuro@pzpo.pl

