
OPRAWY PRZEMYSŁOWE I SPORTOWE
INDUSTRIAL AND SPORTS LIGHTING LUMINAIRES

STREAM LED

STREAM LED jest oprawą oświetleniową typu 
naświetlacz na źródła LED o wysokich parame-
trach optycznych.

Idealnie nadaje się do oświetlania boisk sporto-
wych, basenów, parkingów i placów manewrowych.

Wykonanie: obudowa wykonana z odlewu 
aluminiowego malowana lakierem proszkowym 
termoutwardzalnym. Szyba hartowana.
Montaż: naścienny, do podłoża (uchwyt mocujący
w komplecie), na słupie (uchwyt jako akceso-
rium)
Akcesoria: uchwyt do słupa PX2064144
Zasilanie: 230 V

STREAM LED is a fl oodlight using LED light sources
with good optical parameters. It is perfect for 
lighting sports fi elds, swimming pools, car parks 
and manoeuvring areas. 

Materials: Die cast aluminium body painted with 
thermosetting paint. Tempered glass protection.
Installation: wall-, fl oor- (installation bracket included) 
or pole-mounted (pole adapter ordered separately)
Accessories:  pole adapter PX2064144
Power supply: 230 V
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AKCESORIA
Uchwyt do słupa
Pole adapter



OPRAWY PRZEMYSŁOWE I SPORTOWE
INDUSTRIAL AND SPORTS LIGHTING LUMINAIRES

STREAM LED

Oprawa o rozsyle strumienia świetlnego 
umożliwiającym odpowiednie oświetlenie 
powierzchni roboczej przy znakomitej równo-
mierności.

Oprawa idealnie nadaje się do oświetlenia
parkingów, obiektów sportowych, basenów.

Korpus oprawy został wykonany z odlewu aluminio-
wego. Oprawa posiada stopień szczelności IP66.

A luminaire which, thanks to its light distribution, 
can provide adequate lighting of a working sur-
face and keep an outstanding uniformity.

The luminaire is perfect for lighting car parks, 
sports fi elds, swimming pools.
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PŁASKA ALUMINIOWA OBUDOWA
FLAT ALUMINIUM HOUSING

SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWAŃ
WIDE RANGE OF APPLICATIONS

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ OPRAWY
HIGH PERFORMANCE LUMINAIRE

UKŁAD OPTYCZNY
OPTICAL SYSTEM

53 W

130 W

Cechami charakterystycznymi oprawy STREAM 
LED są nowoczesny kształt i płaska, elegancka
obudowa. Oprawa posiada wysokiej jakości 
parametry świetlne.

A modern shape as well as fl at and elegant hous-
ing are distinguishing traits of STREAM LED, a 
luminaire with high quality luminous properties. 

WYGLĄD I PARAMETRY ŚWIETLNE
SHAPE & PARAMETERS

NOWOCZESNY NAŚWIETLACZ LED
MODERN LED FLOODLIGHT

STREAM LED has a body made of die cast aluminium 
and conforms to the protection degree IP66.

W oprawie zastosowano wysokiej jakości źródła 
światła umożliwiające wykonanie efektywnego 
oświetlenia powierzchni.

The luminaire is equipped with high quality light 
sources thanks to which you can light e� ectively 
a given surface.

UCHWYT DO SŁUPA
POLE ADAPTER

Uniwersalny pojedynczy lub podwójny uchwyt do 
słupa o średnicy wewnętrznej Φ =62 mm 

Universal single or double pole adapter
- internal diameter Φ =62 mm

70 mm

Płaszczyzna 
C 90° - C 270°

Płaszczyzna 
C 0° - C 180°


