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Klaster Inteligentnego Oświetlenia, www.kl-io.pl 
 

W dniu 28 września w zebraniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZPO uczestniczyli także 
przedstawiciele Klastra Inteligentnego Oświetlenia.  
Pan Tomasz Kaczor – Prezes Lidera Klastra poinformował zebranych o dotychczasowych pracach 
związanych z zarejestrowaniem Spółki, Lidera Klastra, omówił kierunki najważniejszych działań, 
oraz przedstawił Pana Marcina Turowicza, który będzie kierował bieżącą działalnością Klastra. W 
wyniku dyskusji ustalono możliwe obszary wspólnych działań na najbliższy okres oraz ustalono 
formy komunikacji między członkami. Ustalono potrzebę współtworzenia, przez wszystkich 
uczestników Klastra, niedawno uruchomionej strony internetowej www.kl-io.pl. Postanowiono  
zaproponować udział w Klastrze i włączenie się do jego prac firmom z obszaru nauki oraz 
podmiotom niezwiązanych z produkcją i dystrybucją sprzętu oświetleniowego, a mogących być 
zainteresowanych szeroko pojętą współpracą. 

  
  

Z działalności PZPO 
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Spotkanie Association Committee Lighting Europe, październik 2017 r. 
 
W dniach 23-24 października odbyło się spotkanie Association Committee Lighting Europe. 
Spotkanie miało miejsce w Telford (Birmingham), w siedzibie angielskiego stowarzyszenia 
oświetleniowego (Lighting Industry Association). 
Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego reprezentował Prezes Marek Orłowski. Jednym z 
tematów spotkania było współdziałanie stowarzyszeń i udzielanie wsparcia inicjatywom 
podejmowanym przez poszczególne organizacje krajowe. 

 
Szkolenie: Wymagania dotyczące źródeł i opraw oświetleniowych wg normy PN-EN 
60598-1:2015-04, 14 listopada 2017 r. 
 
W dniu 14 listopada br. PZPO we współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich Oddział 
Częstochowa organizuje na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej szkolenie dot. 
zmian w normie PN-EN 60598. Dla firm członkowskich szkolenie jest bezpłatne. Szkolenie 
poprowadzi dr Marek Kurkowski z Politechniki Częstochowskiej. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 
listopada (piątek) na adres: biuro@pzpo.pl. W spotkaniu mogą uczestniczyć także firmy 
niezrzeszone w PZPO. 
Szczegółowe informacje, program szkolenia i karta zgłoszeniowa są dostępne na www.pzpo.pl, 
zakładka Aktualności. 
Serdecznie zapraszamy do udziału! 
 

Spotkanie szkoleniowe członków PZPO, 8 grudnia 2017 r. 
 
Coroczne spotkanie szkoleniowe członków PZPO odbędzie się w dniu 8 grudnia br. Spotkanie 
zostanie tradycyjnie uzupełnione o program integracyjny oraz otwarte forum dyskusyjno-
informacyjne. Tym razem skorzystamy z gościnności firmy KANLUX w Radzionkowie k/Bytomia.  
O szczegółach organizacyjnych będziemy Państwa informować w późniejszym terminie, jednak już 
dziś prosimy o zarezerwowanie sobie czasu w dniach 8-9 grudnia. Spotkajmy się w możliwie jak 
najliczniejszym gronie! 

 

 

Nowy termin zgłoszeń w Konkursach! 
 
Informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu na Najlepiej oświetloną gminę i miasto 
2017 r. oraz Najlepszą inwestycję oświetleniową 2017 r. został przedłużony do 31 października 
br. (wtorek) 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! 
 

Wydarzenia 

mailto:biuro@pzpo.pl
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Kongres ENVICON, 16-17 października 2017 r., Poznań 
 
Jednym z prelegentów sesji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON 
ENVIRONMENT poświęconej Innowacyjnej Gminie był Prezes Marek Orłowski. 
Tematem jego prezentacji były korzyści i zagrożenia związane z inteligentnym oświetleniem 
drogowym LED. Część wykładową uzupełnił panel dyskusyjny z udziałem prelegentów i 
zaproszonych gości. Sesję prowadził i dyskusję moderował Pan Leszek Świętalski, sekretarz 
Związku Gmin Wiejskich RP.  
 

 
 
20 spotkanie z cyklu  Architektura-Światło-Przestrzeń, Targi Światło, 1 luty 2018 r. 

Alfonso Femia, światowej sławy włoski architekt, laureat nagrody Archmarathon 2017, będzie 
gościem jubileuszowej, 20-tej Konferencji Architektura-Światło-Przestrzeń. Spotkanie 
organizowane jest przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego i odbędzie się 1 lutego 2018 
r. podczas Targów ŚWIATŁO 2018. Konferencji patronuje Izba Architektów RP. 

Architekt, przedstawi swoje koncepcje i rozwiązania architektoniczne, w tym ostatnio nagrodzone 
projekty oraz podzieli się uwagami na temat warsztatu z uwzględnieniem zastosowania światła do 
kształtowania przestrzeni obiektów. Podczas spotkania przewidziana jest dyskusja. 

Alfonso Femia ukończył Wydział Architektury na Uniwersytecie w Genui i tam też w 1995 roku 
wspólnie z Gianluca Peluffo założyli swoją pracownię 5+1 AA. Od tego momentu zaczęła się ich 
dobra passa, której owoce zbierają aż po dzisiejszy dzień. Zespół zapraszany był do udziału w wielu 
międzynarodowych konkursach, realizował swoje projekty w dużych europejskich miastach, a ich 
wystawy podziwiać było można niemal na wszystkich kontynentach. W 2017 roku studio 5+1AA 
wygrało Konkurs Archmarathon w kategorii Workspace za projekt nowej siedziby banku BNL-BNP 
Paribas w Rzymie. Warto podkreślić, ze w konkursie wzięło udział 450 uczestników z całego świata. 



Już dziś zapraszamy do udziału w Konferencji Architektura-Światło-Przestrzeń, które będzie okazją 

do spotkania z tym słynnym architektem. 

 

Udział w warsztacie jest BEZPŁATNY. Rejestracja udziału w konferencji będzie wkrótce możliwa 
poprzez stronę www.lightfair.pl 

 

Brązowy Medal Targów za produkt iCity dla firmy Skoff 

Jest nam miło poinformować, że infrastrukturalna oprawa uliczna LED iCity zdobyła brązowy 
medal XXX Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2017. Jest to 
nagroda przyznawana corocznie dla najbardziej innowacyjnych produktów wystawowych. W tym 
roku rywalizacja była szczególnie zacięta, gdyż zgłoszonych zostało aż 53 produktów i projektów z 

różnych gałęzi energetyki i przemysłu.  

Jakie są jej atuty? - Oprawa LED iCity to przede wszystkim 
nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe dla nowoczesnych 
miast - mówi Karina Skiba, Marketing Manager i Członek 
Zarządu Firmy SKOFF. - Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych 
rozwiązań konstrukcyjnych, Triple Cooling System® oraz Heat 
Shield® oprawy iCity charakteryzują się bardzo wysokim 
poziomem odprowadzania ciepła przy zachowaniu 
doskonałych parametrów świetlnych - wyjaśnia.  

Oprawy iCity cechuje także wysoka sprawność świetlna oraz 
bezpieczeństwo pracy. Dodatkowo kompatybilność z 
protokołami DALI i 1-10V oraz 3 DIM pozwala na integrację 

ze zintegrowanymi systemami sterowania oświetleniem miejskim. 

 

http://www.lightfair.pl/


 
Nowe przeciwwybuchowe oprawy LED z Atexem – od ATM Lighting 
 
Na stoisku firmy ATM Lighting podczas zakończonych niedawno targów ENERGETAB swoją 
premierę miało aż 7 nowych opraw oświetleniowych LED przeznaczonych do 1,21 i 2,22 strefy 
zagrożenia wybuchem. Nowy asortyment gdańskiego przedsiębiorstwa posiada certyfikat ATEX i 
został podzielony na dwie grupy produktów – zależnie od zastosowania: 

1. Zupełnie nową serię opraw EXF przeznaczoną do pracy w strefie Ex 1,21 i 2,22, 
2. Zmodernizowaną serię opraw EXL dedykowaną do strefy 21 i 2,22. 

 
 
Nowe produkty ATM Lighting wyróżniają się: 

• Hermetyzowanymi modułami LED, które gwarantują maksymalne bezpieczeństwo 
użytkowania w strefie zagrożenia wybuchem, 

• Szerokim zakresem temperatur otoczenia, w którym mogą pracować, 

• Wysoką sprawność sięgającą 130lm/W, 

• Oszczędności energii do 58% względem opraw z konwencjonalnym źródłem, 

• Możliwością współpracy z systemem sterowania oświetleniem DALI, 

• Przystosowaniem do współpracy z centralną baterią lub autonomicznym układem zasilania 
podtrzymującym pracę w trybie awaryjnym powyżej 3 godzin, 

• Kilkoma opcjami zasilania (110-254V AC, 220-250VDC). 
 

 
 
Warto również przypomnieć, że oprawy EXL210LED i EXL380LED zostały wyróżnione w konkursie 
targów Światło 2017. 
 
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej: www.atmlighting.pl 

 
 
 

http://www.atmlighting.pl/


W ofercie PXF Lighting dostępny jest produkt o nazwie ALTO LED 
 
ALTO LED jest nowoczesnym, zwieszanym systemem oświetleniowym. W jego skład wchodzą 
oprawy oświetleniowe na źródła LED umożliwiające tworzenie linii świetlnych. Produkt znajduje 
zastosowanie w oświetleniu powierzchni biurowych, sal konferencyjnych, reprezentacyjnych 
korytarzy, holi i poczekalni, a także gabinetów. 
 
Profil aluminiowy stanowiący korpus systemu 
ALTO LED poddawany jest procesowi anodowania, 
dzięki czemu podkreślany jest nowoczesny wygląd. 
Oprawa występuje w wersjach z kloszem 
opalizującym OPAL, kloszem mikropryzmatycznym 
MPRM oraz z rastrem parabolicznym PAR.  
 
W ofercie dostępne są warianty z bezpośrednim 
rozsyłem światła DI oraz rozsyłem bezpośrednio-
pośrednim DI-IN. Zlicowany z krawędziami profilu górny klosz OPAL montowany jest poprzez 
wklikiwanie, co pozytywnie wpływa na estetykę oraz ułatwia instalację oprawy.  
 
Oferta sprzedaży zawiera oprawy o różnych mocach, temperaturach barwowych 3000K i 4000K 
oraz czterech długościach: 545, 1085, 1625, 2170mm. Pozwala to na zaprojektowanie systemu 
oświetleniowego dostosowanego do wymagań konkretnego pomieszczenia. 
Cechy charakterystyczne ALTO LED: 
- niezawodność i bezobsługowa eksploatacja 
- energooszczędność 
- wysoka skuteczność świetlna oprawy  
- wydajne diody LED renomowanych producentów 
- nowoczesny wygląd: minimalistyczny, nadający lekkość kształt 
- możliwość integracji z systemami sterowania oświetleniem 
- 5 lat gwarancji po rejestracji zakupu 
 

 
 
Szczegółowe informacje: www.pxf.pl 

        

 



Nowość w ofercie Spectrum LED - subtelna oprawa MDR Gemina PRO 

 

Marka Spectrum LED wprowadziła do oferty nową oprawę mocowaną na szynę trójfazową – MDR 
GEMINA.  

Podstawową zaletą, która ją wyróżnia spośród opraw obecnie oferowanych na rynku jest jej 
wyjątkowa subtelność oraz design.  Dostępna jest z pionowym lub poziomym gearboxem, w 
kolorze białym bądź czarnym.  

Oprawa zapewnia wyjątkową skuteczność świetlną – skuteczność źródła do 133 lm/W. Dzięki tak 
rewelacyjnym parametrom możliwe jest osiągnięcie docelowego poziomu natężenia oświetlenia 
przy użyciu niewielkiej ilości lamp, co pozwala na zmniejszenie liczby opraw a tym 
samym obniżenie kosztów inwestycji. Możliwość regulacji sprawia, iż po zamocowaniu w dalszym 
ciągu mamy ogromne możliwości w kreowaniu oświetlenia, w zależności od zmieniających się 
potrzeb. Kolejnym atutem jest wskaźnik oddawania barw, który jest na poziomie RA90. Doskonałe 
do oświetlenia butików, sklepów, galerii, przestrzeni open space czy nawet mieszkań. Pięcioletnia 
gwarancja zapewnia długotrwałe użytkowanie obiektu bez dodatkowych kosztów serwisu czy też 
wymian opraw oświetleniowych. 

 

Oprawy Gemina zostały specjalnie zaprojektowane zgodnie z najnowszymi trendami w 
oświetleniu, dopracowane w każdym detalu przy równoczesnym zapewnieniu doskonałych 
parametrów świetlnych.   

Zapraszamy do zapoznania się z dedykowaną stroną oprawy oraz jej prezentacją: 
http://www.spectrumled.pl/landing/GEMINA/PL/ 

http://www.spectrumled.pl/landing/GEMINA/PL/


Nowe programowalne ISKRY LED  

Do rodziny opraw ISKRA w ofercie firmy ROSA dołączyły oprawy programowalne m.in. ISKRA LED 
PROG i ISKRA LED ALFA PROG oraz oprawy na przejścia dla pieszych ISKRA LED P PROG i ISKRA 
LED P ALFA PROG. Wszystkie oprawy posiadają nowe rozwiązania w temacie programowania 
zasilaczy. Zastosowane w oprawach zasilacze programowalne oferują niezawodność oraz wysoką 
elastyczność pracy dzięki dużej liczbie programowalnych opcji według zróżnicowanych wymagań 
klienta. 

 
Charakterystyka oprawy ISKRA LED PROG 

 

Ochrona przeciwprzepięciowa 

Podnosi odporność oprawy na wyładowania elektryczne do 15 impulsów z napięciem 10kV 
 

Zasilacz Philips Xitanium 

Wysokowydajny i stałoprądowy zasilacz z 7 programowalnymi funkcjami według wymagań 
klienta 
 
Anodowana obudowa aluminiowa 

W kolorze inox/czarny 

o właściwościach 

antykorozyjno-dekoracyjnych 
 

Wysięgniki 

ISKRA LED posiada dedykowaną grupę wysięgników, zaprojektowanych przez włoskie biuro 
projektowe 
 

Diody 

Uzyskują efektywność świetlną do 130 lm/W dla całej oprawy 
 
Wodoodporny moduł LED 

Wyposażony w 12 diod, dostępny w 5 układach optycznych 
 



Jedną z głównych funkcji jest możliwość zastosowania programowalnych profili czasowych które 
gwarantują zwiększenie oszczędności stosowania oświetlenia opartego o technologię LED. Do 
wyboru klienta pozostaje możliwość ustawienia do pięciu poziomów mocy w zakresie od 10 do 
100% mocy znamionowej, w dowolnym przedziale czasu pracy oprawy. Zasilacz realizuje 
opracowany profil czasowy – zmienny poziom mocy opraw w ujęciu dobowym zgodnie z 
potrzebami inwestora. Rozwiązanie to pozwala obniżyć pobór mocy opraw, co przekłada się na 
oszczędności ekonomiczne. 
 

Pozostałe funkcje zasilacza możemy wyróżnić: 

- możliwość regulowania prądu wyjściowego 

- interfejs DALI lub opcjonalnie 1-10V  

- programowalne profile czasowe 

- kontrola temperatury na module 

- regulacja mocy oprawy za pomocą napięcia wyjściowego 

- utrzymanie stałego strumienia świetlnego w czasie 

- redukcja mocy za pomocą podłączenia dodatkowej fazy (opcjonalnie)  

 

  

    

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

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 
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