IRODAVILÁGÍTÁS
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A Tungsram LED lámpatestei
kiemelkedően energiatakarékosak és
rendkívül megbízhatóak. Minden beltéri
designhoz kiválóan illeszthetőek.
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Miért válassza a Tungsram
LED lámpatesteit?

Nem csak világítással foglalkozunk
Első osztályú európai minőség 1896 óta
A világítási rendszerek piacán elért több, mint 120 éves sikere bizonyítja, hogy a Tungsram 1896-os alapítása óta folyamatosan
képes volt új megoldásokkal szolgálni fő tevékenysége, a világítástechnika terén. A világpiacon egy, a napjaink és a jövő
kihívásainak is megfelelő termékeket tervező, fejlesztő és gyártó, első osztályú európai márkaként versenyzünk.

VILÁGÍTÁSI MEGOLDÁSOK
• Tervezés – világítás
és elektromos
hálózat
• Beépítés

• Minőség
• Menedzsment
• Minőségi megoldás
• Rendszer

SMART SOLUTIONS

Széles termékpaletta
A Tungsram világítási termékpalettája a bel- és kültéri
világítás minden területére kínál megoldásokat, a
lakásoktól az iskolákon, nyilvános- és irodaépületeken,
töltőállomásokon, és sportarénákon keresztül a
közutakig és parkolókig.

• Komplex okos város
• Okos épület megoldások

FÉNYFORRÁS

OKOS VILÁGÍTÁS

•
•
•
•

• Okos szolgáltatásokra
• Karbantartás
előkészített lámpatestek • Világítás mint szolgáltatás
• Távirányítható világítás
• Beltéri növénytermesztés
• Adaptív világítás

Hagyományos lámpák
LED lámpatestek
Automotive világítás
Lámpatestgyártás

Magas minőségű alkatrészeiknek és szakszerű mérnöki tervezésüknek köszönhetően a
Tungsram LED lámpatestei rendkívül megbízhatóak.

Vállalaton belüli világítástechnika tervező csapat
Legyen szó új világítástechnika beépítéséről vagy
a lámpatestek cseréjéről, partnereink munkáját
a világítás rendszerek részletes tervezésével is
kidolgozásával
támogatjuk.
Csapatunk
számos
különböző projekten dolgozik, amelyek az üvegházaktól
és a beltéri növénytermesztés egyéb helyszíneitől a
kültéri projekteken (utcai világítás), a kiskereskedelmi
üzleteken, hoteleken, a sportpályák világításán és a
reflektorokon keresztül az ipari és kereskedelmi belső
terek világításáig minden szakterületet érintenek.

Rendíthetetlen elkötelezettség a minőség iránt
Minőségirányítási rendszereink, beszállítói és gyártói
minőségbiztosítási eljárásaink és a legszigorúbb
nemzetközi tanúsítványoknak való megfelelésünk
a minőségi iránti rendíthetetlen elkötelezettségünk
bizonyítékaként szolgálnak.
Az általunk megbízott laboratóriumok egyedülálló
akkreditált méréseket végeznek a fotometria, az
elektronika, a mechanika és az anyagtudomány terén.

Gyors prototípus készítési és sorozatgyártási
kapacitásaink, illetve belső mérési képességeink
meggyorsítják és összekapcsolják a fejlesztés különböző
lépéseit, lehetővé téve, hogy egy teljes, szigorúan
ellenőrzött, skálázható és gyártásra kész megoldást
kínáljunk partnereinknek.

6

7

A munka világa folyamatosan változik. Ez nem csak a hagyományos szerepek és felelősségi körök
átalakulásában fedezhető fel, hanem a munkavégzés módjának és helyének változásaiban is. Az otthon,
kávézókban vagy közös munkahelyeken végzett munka és a különböző időzónákban dolgozó munkatársakkal
tartott internetes megbeszélések csak néhány példát testesítenek meg a napirendünket ért változások közül.

Az irodák maguk, szintén átalakulóban vannak. A technológia lehetővé teszi számunkra, hogy irodáinkon
belül ott dolgozzunk és működjünk együtt munkatársainkkal, ahol ez a legkényelmesebb és legpraktikusabb. Az
irodai munkavégzés során gondoskodnunk kell egészségünk és szellemi jólétünk megőrzéséről is.

A megfelelő világítási megoldások kiválasztása rendkívüli
változásokat eredményezhet ezen a téren, hozzájárulva az
alapvető fontosságú üzleti tevékenységek sikeréhez.
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A munkatársak
teljesítményének növelése
a világítás segítségével

Energiatakarékos
irodavilágítás
Az ideális irodavilágítás megtervezése nem csak
műszaki kihívást jelent, hanem gazdasági és
emberbaráti kérdéseket is figyelembe kell vennünk.
Az ergonómiai és fotometriás szempontból is kiváló világítás

A természetes és mesterséges világítás közötti megfelelő

számos különböző követelményének teljesítése érdekében

egyensúly megtalálása kihívást jelenthet. A természetes fény

szakértő tervezésre van szükség. A megfelelő világítás az

hiánya káros hatással lehet a munkavállalók közérzetére és

egészségügyi

teljesítményére.

és

munkabiztonsági

előírások

teljesítése

érdekében is fontos: a világításnak meg kell könnyítenie a
vizuális folyamatokat és meg kell védenie a munkavállalókat az

A

nem

megfelelően

megvilágított

irodai

terek

szintén

esetleges balesetektől és veszélyektől.

csökkenthetik a munkahelyi teljesítményt, az átgondolt és
megfelelően megtervezett világítási megoldások azonban nem
egyszerű

csak esztétikai, de termelékenységi szempontból is előnyösek

alkalmazásuk révén nagymértékű rugalmasságot tesznek

lehetnek, kiküszöbölhetik a stresszt és a fáradtságot és

lehetővé. A hagyományos technológiáktól a legkorszerűbb LED

emberközpontúbb megvilágítást tehetnek lehetővé.

A

Tungsram

világítási

rendszerei

gyors

és

termékekig, termékpalettánk számos energiaoptimalizálással
és okos rendszerekkel kapcsolatos megoldást foglal magában.

A Tungsram vállalatnál tapasztalatból tudjuk, hogy a megfelelő

A lámpatestek kiegészíthetők, módosíthatók és lecserélhetők,

világítással az élet egészségesebb, eredményesebb és egyszerűen

hogy mindig megfeleljenek az adott környezet kihívásainak.

jobb.
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Irodája
működésének megértése
Mivel munkatársai valószínűleg napjuk legnagyobb részét az irodában töltik, a
környezetet a lehető leghatékonyabb és legemberbarátabb módon kell megvilágítani.
Ez nem feltétlenül erős fényt jelent, inkább az okos megoldásokra gondolunk. A
jobb eredmények érdekében kulcsfontosságú irodája működésének és a fejlesztési
lehetőségeinek megértése.

Bár a szükséges világítást szabványok és állami szervek szabályozzák, rendkívül nagy a
különbség a különböző típusú munkák esetében a folyosókon, a tárgyalótermekben
és a nyilvános terekben szükséges világítás mennyisége és minősége között.

A munkavállalók a folyosókat közlekedésre használják. A zökkenőmentes és
kényelmes közlekedés érdekében meg kell szüntetni az árnyékos és sötét területeket.
Az erős fény a tárgyalótermekben inspiráló hatású, azonban kellemetlen is lehet. A
fény színe meghatározza a megbeszélés hangulatát. A munkaállomások esetében
gondoskodni kell róla, hogy a munkavállalók képesek munkájukra összpontosítani
és fényforrások nem tükröződnek a monitorokon. A közvetett világítás és az asztali
világítás kombinációja segíti a munkavállalókat feladataik végzése során.
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TERVEZZE MEG IDEÁLIS
IRODAVILÁGÍTÁSI RENDSZERÉT A
TUNGSRAM SEGÍTSÉGÉVEL
Irodavilágítás területenként lebontva
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A munkaállomások
világítása

Konferenciatermek
világítása

Véleményünk szerint a világítás különösen fontos

A konferenciák és találkozók megfelelő körülményeinek

az irodai munkaállomások esetében. Ha hatékony

biztosítása döntő tényező lehet azok sikeressége

fényforrásokat

tekintetében.

és

világításirányítási

rendszereket

Termékeink
egy

különböző

unalmas

helyezünk el azokon a munkaterületeken, ahol a

használva

munkavállalók idejük nagy részét töltik, javíthatjuk

konferenciaterem is új életre kelhet egy a teljes átalakítás

munkatársaink hangulatát és eredményességét.

költségeinek csupán töredékét képviselő ráfordítással.

Kapcsolódó termékek:
Kapcsolódó termékek:
•

Edgelit Panel Premium

•

Tudolio

•

Torofi

•

TU Linear Indirect

•

Tudolio

•

Recessed Spotlight

•

Panel

•

Multigimbal

és

kombinációit
barátságtalan
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Előterek,
előcsarnokok és
folyosók

Beszélgetőterek világítása

Az ideális munkahelyi világítás tervezése nem csak

A világítás fő szerepe az irodaépületben a lehető legjobb

a jó látási viszonyokhoz, hanem a munkatársak

látási viszonyok és a stílusos megjelenés biztosítása.

elégedettségéhez is hozzájárul. A világítás és az iroda

Lámpatesteink állíthatóságának kihasználása révén

tereinek, berendezési tárgyainak és technológiájának

egyéni megjelenés érhető el, amely egyedi élményt

átgondolt kombinációja révén a fényforrások az iroda

kínál mindenkinek, aki belép az épületbe.

megjelenésének egyik fő tényezőjévé lépnek elő. A
megfelelő világítás nagyszerű hangulatot teremt és jobb
kommunikációt tesz lehetővé.

Kapcsolódó termékek:
Kapcsolódó termékek:
•

Scoop Downlight

•

Tungsram Batten Switch

•

Recessed Spotlight

•

Integrated Bulkhead

•

Surface Mount Downlighter IP 54

•

Emergency Kit

•

Ceiling Lights

•

Multigimbal Downlight

•

Trackspot ADV

•

Trackspot LUX

•

COB Downlight IP54
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Parkolók és átjárók

Egy fárasztó nap végén fontos, hogy a biztonságos közlekedés érdekében
megfelelően tervezett világítás álljon rendelkezésre. Termékpalettánk ütésés időjárásálló, illetve hosszú élettartamú megoldások széles körét foglalja
magában.

Kapcsolódó termékek:
•

Integrated Mariner Premium

•

Tubular IP67/69K

•

Fireproof Downlight (spotlight)

•

Emergency Kit

•

Floodlight
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TUNGSRAM TERMÉKEK
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Edgelit Panel Premium

Tudolio

A szobák és egyéb terek kiváló megvilágítása mellett a Tungsram LED
lámpatestek a megnyerő megjelenés és a kitűnő energiahatékonyság
egyensúlyát is biztosítják. A bekapcsolt panelek egységes eloszlású
és nem vakító fényt szolgáltatnak, a kikapcsolt lámpatestek pedig
beleolvadnak környezetükbe. A Tungsram LED panelek kiválóan
helyettesítik az elavult technológián alapuló kompakt fénycsöves
lámpatesteket. Kitűnő teljesítményüknek (120lm/W) köszönhetően
ugyanaz a tér kevesebb panel segítségével is egyenletesen
megvilágítható. Az alacsony káprázási érték (UGR <19) és a különböző
színhőmérsékletek (4000K és 6500K) további kényelmet biztosítanak
az irodában dolgozók számára, csökkentve a szemükre gyakorolt
megerőltető hatást és növelve eredményességüket.

Az emberközpontú világítás térnyerésével párhuzamosan az
egységes megjelenítés biztosítása mellett a különböző irodai terek
– munkaállomások, tárgyalótermek, közösségi terek – különböző
világítási szükségletei és egyre nagyobb figyelmet kapnak. A Tungsram
Tudolio termékcsaládot ezeknek a szükségleteknek a kielégítése
érdekében hoztuk létre. Ezek a termékek alapvető funkciójuk mellett
rendkívüli szabadságot biztosítanak a tervezők és építőipari kivitelezők
számára. Az egységek modulos felépítésének köszönhetően a
lámaptestek raktárainkból gyorsan kiszállíthatók és beszerelhetők.
A termékek három különböző színhőmérséklettel kaphatók: 3000K,
4000K és 5700K, amely a beszerelés során egy kapcsoló segítségével
állítható be. Rendkívül magas színvisszaadási érték: CRI 92 és alacsony
káprázási érték: UGR <19. A termékek három különböző méretben
(100mm, 200mm és 300mm) és három különböző rögzítési móddal
kaphatók (süllyesztett, felületi és függesztett). Mindezek eredménye
egy sokoldalú, széles körben alkalmazható és esztétikus megjelenésű
világítási megoldás.

Főbb előnyök:
•
•
•
•

Egyenletes fénysűrűségű világító felület
Hosszú élettartam - 50.000 óra
Magas matásfok 120lm/W
Alacsony káprázási szint

A termék további
előnyeiről itt olvashat:

Főbb előnyök:
•
•
•

Megnövelt – 50.000 órás – élettartam
Fényvisszaverő tükörrel ellátva
Statikus vagy DALI vezérléssel is kapható

A termék további
előnyeiről itt olvashat:
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Torofi
A különböző irodahelységek és kereskedelmi épületek egyedi belső terei jelentős
kihívást jelentenek a világítási rendszerek tervezői és a belsőépítészek számára. A
modern és esztétikus Torofi termékcsaládunk egyszerű és minden használatra
felkészített rögzítési megoldásaival teljes mértékben egyedi igényekre szabható
tervezést tesznek lehetővé, hogy az iroda minden sarkába megfelelő mennyiségű
fény jusson.
A Torofi család minden lámpateste azonos kiváló minőségű tulajdonságokkal,
kinézettel és kivitelezéssel rendelkezik, így a különböző elemekből egy nagyszerű
megjelenésű világítási rendszer állítható össze. A függesztett és felületi változatok
fekete és fehér extrudált alumínium vázzal kaphatók. Az egységes és folyamatos
illesztés révén a világítótestek elrendezése bármely a belsőépítész által megálmodott
formája megvalósítható. A termékek különböző rögzítési módokkal kaphatók:
függesztett, felületi, sínes és süllyesztett. Magas színvisszaadási értékének (CRI80 +)
köszönhetően a termékcsalád tökéletes látási viszonyokat és kellemes hangulatot
biztosít.

Főbb előnyök:
•
•
•

•
•
•
•

Speciális optikának köszönhetően rendkívül alacsony
káprázási szint (akár UGR14)
Statikus vagy DALI vezérléssel kapható
Két különböző méretű függesztett termék: 1167mm és
2330mm, illetve két különböző méretű süllyesztett típus:
511mm és 1177mm hosszú.
Két különböző színhőmérséklettel kapható (3000K és
4000K)
Magas energiahatékonyság, akár 128lm/W teljesítményig
Rendkívül hosszú, 65,000 órás élettartam
Közvetlen/közvetett és Közvetlen fényelosztó
változatokban is kapható

A termék további
előnyeiről itt olvashat:
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Linear Indirect

LED Downlight IP54

A sikeres megbeszélések és találkozók jelentős koncentrációt és
figyelmet igényelnek. A Tungsram Linear Indirect G1 lámpatest magas
(több, mint 80-as) színvisszaadási értékkel rendelkezik, amely segíti
a szemeket és az elmét az összpontosításban és alacsony káprázási
értéke (UGR <19) szintén elősegíti az összpontosítást. A Linear Indirect
ezen kívül rendkívül magas hatékonysági fokkal is rendelkezik (akár
135lm/W), karbantartási igénye alacsony, hasznos élettartama pedig
magas.

Legyen szó személyekről vagy vállalatokról, az első benyomás
rendkívül fontos. Az emberek az első pillantás tapasztalatai
alapján, néhány másodpercen belül általános véleményt alkotnak.
Itt jön a képbe a LED Downlight IP54, amely alacsony káprázási
értéke (UGR<19) és állítható sugárzási szög - sugárzási szög (24°,
36°, 55°) segítségével gondoskodik az előterek, recepciók és akár
lépcsőházak kellemes megvilágításáról is.
Rendkívül hosszú – 50.000 órás – élettartamának, magas
energiatakarékosságának (a kompakt fénycsöves termékekhez
képest 70%) IP54 védelmi szintjének köszönhetően mindenki
számára észszerű hosszútávú befektetést jelent. A termék
felszerelése és karbantartás viszonylag egyszerű, ezért új
lámpatestek felszerelése, illetve egy régebbi világítási rendszer
cseréje esetén is megengedhető megoldást jelent.

Öt különböző teljesítményű változata (22W-tól 50W-ig) révén
tárgyalótermek rendkívül széles körének hatékony megvilágítására
képes. 75.000 órás élettartamának és alacsony karbantartási igényének
köszönhetően a Linear Indirect mindenki számára megbízható és
hosszútávú megoldást jelent.

Főbb előnyök:
•

•
•

Indirect megvilágításnak köszönhetően nagyon
alacsony káprázási szint, kellemes megvilágítási
környezet.
Magas hatásfok - 136lm/W
Rendkívül hosszú élettartam - 75.000 óra
(L90B10)

A termék további
előnyeiről itt olvashat:

Főbb előnyök:
•
•

IP54 védettség, ami alkalmassá teszi arra, hogy
minden területen használhassuk
Alacsony Káprázási szint - kellemes megvilágítás

A termék további
előnyeiről itt olvashat:
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Batten Switch

Multigimbal

A szekrények, polcok, lépcsők alól, illetve a folyosókról és bejáratokból
érkező természetes fény érzete minden munkatárs hangulatát
javítja. Kompakt, lineáris, szórt fényű világítási megoldásunkat – a
Batten Switch terméket – úgy terveztük, hogy pozitív hatással legyen
a munkavállalók közérzetére. A lámpatest hosszú, 30.000 órás
élettartammal, magas 100lm/W-os energiahatékonysági fokkal és
nagyszerű színvisszaadási értékkel (CRI80) rendelkezik, hozzájárulva a
jó hangulat megőrzéséhez.

Ha napi 8-9 órát töltünk az irodában, ez könnyen egyhangúvá és
kimerítővé válhat. Ezek a kellemetlen érzések megelőzhetőek egy
színes és modern világítási élmény létrehozásával a közlekedőkben,
előterekben és előcsarnokokban a Multigimbal segítségével. Az
állítható sugárzási szög - sugárzási szög tükrök (15°/20°/36°), a három
különböző méretváltozat és a forgatható tartószerkezet révén a
termék egy egyéni igényekre szabott és izgalmas világítási megoldást
nyújt.

A lámpatest a különálló működtetés érdekében saját kapcsolóval
rendelkezik. A legjobb választás az egységes fényű lineáris
lámpatestek közül. A nyolc lámpatestből álló termékcsalád négy
különböző teljesítményváltozatban kapható. A Batten Switch 50%-os
energiamegtakarítást tesz lehetővé, különösen a 4,5W-os és 8W-os
változatok esetében a 8W-os és 13W-os T5 fénycsövekkel szemben.

A 340°-os forgatási szög lehetővé teszi, hogy oda irányítsa a fényt, ahol
a leginkább szüksége van rá, illetve szórt fényt vagy hangulatvilágítást
hozzon létre. A Multigimbal halk, pontos fényeloszlást tesz lehetővé
és rendkívül környezetbarát, 70%-os energiamegtakarítást biztosítva
a szabványos kerámia-fémhalogén izzókhoz képest. Hosszú – 50.000
órás – élettartama, két színhőmérséklet-változata (3000K és 4000K) és
magas hatékonysági foka (>93lm/W) nagyszerű, hosszútávú megoldást
jelentenek.

Főbb előnyök:
•
•

Folyamatos fénysor alakítható ki az egyes modulok
összekapcsolásával.
Különböző hosszúságú világíttestek 30cm-től
120cm-ig

A termék további
előnyeiről itt olvashat:

Főbb előnyök:
•
•
•

Egy-, kettő- és háromfejes változatokban is kapható
Alumínium ház
Nem bocsát ki káros ultraibolya vagy infravörös fényt

A termék további
előnyeiről itt olvashat:
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Surface Mount Downlighter IP54

Scoop Downlight
Egy gyors, frissítő séta az irodában megnyugtathatja és energiával töltheti
fel a munkavállalókat. A villogó fények, sötét vagy nem megfelelően
megvilágított folyosók visszájára fordíthatják ezt a hatást. Állítható
sugárzási szögének (20°/40°/50°), magas színvisszaadási értékének (CRI
80) és magas lumen teljesítményének (2100-3500lm) köszönhetően a
Scoop Downlight garantálja a fent említett pihentető sétákat. Akár 50%os energiamegtakarításai révén a termék kitűnő megoldást jelent a
szabványos nagy intenzitású kisülőlámpák helyettesítésére.

A kellemes és pihentető megvilágítás az irodák kisebb, csendesebb
részein is kulcsfontosságú. A munkavállalók pihenhetnek és rövid
beszélgetéseket folytathatnak az olyan helyeken, mint a konyhák,
mosdók és pihenőszobák. Különösen alacsony káprázási értékének
(UGR<16) és fekete vagy fehér házas esztétikus megjelenésének
köszönhetően a Surface Mount Downlighter IP54 képes ilyen kellemes
körülményeket teremteni.
A Surface Mount Downlighter három különböző teljesítményváltozata
(15W – 25W – 35W) révén kitűnően illeszkedik az iroda különböző
részei által betöltött eltérő szerepekhez. A lámpatest három
különböző méretben kapható: 100mm, 120mm, 170mm, amely
számos különböző felhasználási elképzelést tesz megvalósíthatóvá. A
termék ezen kívül ütés-, por- és rázkódásálló, amelynek köszönhetően
magasan kiemelkedik a hasonló termékek közül.

Az egyébként nem szabályozható erősségű változatokhoz kapható
különálló vezérlő megoldás kiválóan működik a világszerte használt
fényerősség-szabályozó márkákkal. A Scoop Downlight 50.000 órás
élettartammal, illetve A+ és A++ energiahatékonysági besorolással
rendelkezik, így egy kitűnő 21. századi megoldást testesít meg.

Főbb előnyök:

Főbb előnyök:

•
•
•

•
•

Választható 60°-os fényvisszaverő tükör
CRI 80
Erős öntött alumínium ház

A termék további
előnyeiről itt olvashat:

•

-15° és 35° között állítható döntési szög
Öntött alumínium ház és hűtőborda a hatékony
hőkezelés érdekében
3000K és 4000K színhőmérsékletű változatok

A termék további
előnyeiről itt olvashat:
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Track Spot ADV & LUX
A LED Track Spot ADV & LUX termékek karcsú megjelenésüknek és
nagyszerű CRI90+ színvisszadásának köszönhetően kitűnő választás
olyan üzletekben ahol fontos, az, hogy a termékek valódi színét
jól visszaadja a mesterséges világítás. Hasonlóan jó választás
lehet egy étteremben, ahol a mesterséges világításnak helyesen,
étvágygerjeszően kell visszaadnia az ételek valódi színét.
Magas, 105-110lm/W-os hatékonysági fokuknak köszönhetően akár
50%-os energiamegtakarítást érhetnek el a hagyományos lámpákhoz
képest. Egyedi, szabadalmaztatott kivitelük és cserélhető lencséik
garantálják, hogy a vásárlás vagy a kiállítások felejthetetlen élménnyé
váljanak.

Főbb előnyök:
•
•

Tökéletes színvisszadás - CRI>90
Cserélhető optika különböző sugárzási szögekkel

A termék további
előnyeiről itt olvashat:
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Recessed Spotlight G1
A világítás esetében a kisméretű helységek ugyanannyi figyelmet
igényelnek, mint a nagyméretű, nyílt irodai terek. A cél továbbá a
tökéletes és kristálytiszta megvilágítás a lehető legkevesebb lámpatest
segítségével történő biztosítása. Erre a célra hoztuk létre a Recessed
Spotlight G1 terméket, amely magas hatékonysági fokkal (90lm/W),
nagyszerű lumen teljesítménnyel (550lm) és három választható
színhőmérséklettel rendelkezik (3000K, 4000K, 6500K). A termék
kiválóan helyettesíti a halogén reflektorokat, amelyekhez képest 88%os energiamegtakarítást ér el.
A Recessed Spotlight G1 beépített polikarbonát lencsékkel és állítható
öntött alumínium házzal rendelkezik, amely tovább javítja az adott
területre jutó fény minőségét. Kompakt, 68-72mm nyílásokhoz
megfelelő méretének köszönhetően rögzítése rendkívül kevés helyet
igényel. Állítható sugárzási szöge (40°) szintén hozzájárul a kiváló
megvilágítási élményhez.

Főbb előnyök:
•
•

Állítható és fix fényforrással
Kerek és négyzet alakú forma

A termék további
előnyeiről itt olvashat:

Integrated Bulkhead
Annak ellenére, hogy az emberek kevés időt töltenek ezekben a
terekben, a közlekedőkben és kisebb helységekben is tökéletes
megoldásokra van szükség. Az ilyen helységekben töltött időt is
kellemessé és megnyugtatóvá tehetjük a LED Integrated Bulkhead
segítségével. Három különböző színhőmérséklet-változata (3000K,
4000K és 6500K), nagyszerű lumen teljesítménye (855-4000) és
magas védelmi szintje (IP65, IK10) révén a termék ideális megoldást
jelent párás környezetekben, bejárati csarnokokban, recepciókon,
lépcsőházakban, folyosókon, közlekedőkben és a pihenőhelységekben
is.
Az Integrated Bulkhead három különböző méretben kapható (250mm,
300mm és 330mm) és magas (akár 106lm/W-os) teljesítményt nyújt.
A 2D fénycsöveket használó lámpatestekhez képest az Integrated
Bulkhead 60%-os energiamegtakarítást ér el.

Főbb előnyök:
•
•

Magas ütésállóság IK10
Magas IP védelem - IP65

A termék további
előnyeiről itt olvashat:
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Fireproof Downlight

Emergency kit

A különleges, tűzálló Fireproof Downlight megfelelő világítást
nyújt mindenki számára akár vészhelyzetekben is és gondoskodik
a biztonságról az irodai közlekedőkben. Hosszú (30.000 órás)
élettartamának, kapcsolható színhőmérsékletének (3000K, 4000K)
és magas színvisszaadási értékének (CRI 80+) köszönhetően a
termék nagyszerű megoldást jelent a folyosókon, lépcsőházakban és
parkolóházakban.

A Tungsram vállalatnál a biztonság az egyik legfontosabb szempont.
Elengedhetetlen, hogy a menekülési útvonalak biztonságosak
maradjanak, amíg mindenki ki nem jutott a veszélyes területről. Az
Emergency kit termékünkkel a Tungsram LED panelek és mélysugárzók
bizonyos tagja alkalmassá tehetők arra, hogy vészvilágítási funkciót is
betöltsenek áramkimaradás esetén.
Az Emergecy Kit-tel a legtöbb Tungsram LED Panel és bizonyos
Downlighter családok egyszerűen átalakíthatóak olyan módon, hogy
áramkimaradás esetén vészvilágítókét üzemeljenek.

Kiválóan helyettesíti a halogén reflektorokat, amelyekhez képest 80%os energiamegtakarítást ér el. A Fireproof Downlight nem bocsát ki
ultraibolya vagy infravörös fényt, ezért egészséges fényforrásként
szolgál. 36°-os sugárzási szög - sugárzási szög egy széles és mindenki
számára biztonságos megvilágított területet hoz létre.

A lámpatestekkel együt, legalább 3 órán keresztül, 250-370lm
fényáramot képes biztosítani. A kompakt polikarbonát ház magában
foglalja az elektronikát és az akkumulátort is.

Főbb előnyök:
•
•

Három különböző színű foglalat
Alacsonyabb cserélési és karbantartási költségek

Főbb előnyök:
•
•
•
•

A termék további
előnyeiről itt olvashat:

Könnyű súly
Könnyen és egyszerűen hozzákapcsolható a
lápatestekhez
A kontroll lámpát egyszerűen rögzíthetjük a
mennyezeten
Tápvezeték és vészhelyzeti áramforrás közötti
váltás ideje: <0,5 mp

A termék további
előnyeiről itt olvashat:
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LED Tubular IP67/69K

Ceiling Light
A klasszikus berendezésű irodák esetében elegáns és egyszerű
megjelenésű világítási megoldásokra van szükség, amelyek
frissítő, kristálytiszta világítással szolgálnak. Különböző rögzítési
lehetőségeinek (plafon vagy fal), könnyű súlyának (0,62kg) és számos
színhőmérséklet-változatának (3000K, 4000K, 6500K) köszönhetően
a Ceiling Light azonban ennél is többet nyújt a belépőcsarnokok,
recepciók, folyosók vagy akár a pihenőhelységek számára is. Ceiling
Light termékünk három különböző méretben és két különböző
bevonattal kapható.

A LED Tubular rendkívül magas – 100.000 órás – élettartammal és IP67/
IP69 védelmi szinttel rendelkezik, mely akár a magasnyomású vízsugárnak
is ellenáll. Ennek köszönhetően rendkívül széles a lehetséges felhasználási
terület, az autómosóktól az élelmiszerüzemeken át, a vegyiüzemektől a
raktárházakig.

Magas lumen teljesítménye (870-1850lm) mindenki számára kellemes
megvilágítást biztosít. Két különböző színű borításának (fehér és
mintás) köszönhetően a Ceiling Light számos különböző helyen és
célra használható. Mindenki számára tökéletes LED megoldást jelent,
beleértve az alacsony költségvetéssel dolgozókat is.

A termékcsaládban olyan változatok is vannak, melyek speciális
korrózióvédelemmel rendelkeznek.

Különböző kivitelű változatok elérhetők a termékcsaládban PC, PMMA
vagy edzett üveg búrával a megfelelő szintű védelemhez, akár HACCP
tanúsítvánnyal.

Főbb előnyök:

Főbb előnyök:

•
•
•

•
•
•

Széles sugárzási szög
Gyors, egyszerű és könnyű rögzítési lehetőségek
Hosszú – 25.000 órás – élettartam

A termék további
előnyeiről itt olvashat:

Kimagasló hatásfok, akár 150lm/W.
Több mint 100.000 óra élettartam
A lehető legmagasabb IP védelmi szint, mely
alkalmassá teszi szinte bármilyen környezetben
való alkalmazásra.

A termék további
előnyeiről itt olvashat:

40

41

Integrated Mariner Premium

Floodlight
Az LED Floodlight egy univerzális és kompakt fényforrás, amely
tökéletesen megvilágítja az épületek közelében található járdákat,
garázsbeállókat, bejáratokat és felhajtókat. A 2.000lm és 20.000lm
között választható hat különböző lumen teljesítményének és 130lm/
W-os hatásfokának köszönhetően a termék mindenki számára
biztonságos közlekedést biztosít. A hagyományos reflektorokkal
szemben a Tungsram LED Floodlight azonnal megfelelő mennyiségű
fényt bocsát ki, bemelegedési vagy lehűlési időszak nélkül. Tartós
alumínium házának és biztonsági üvegből készült borításának
köszönhetően a Floodlight kültéri használatra is kitűnő. A termék a
választott változattól függően IP65 (20-50W) vagy IP66 (75-150W)
védelmi szinttel, illetve IK07 (20-50W) vagy IK08 (75-150W) ütésállósági
szinttel rendelkezik, amely garantálja a megoldás tartósságát és
hosszú élettartamát.

A természetes fény és ablakok hiánya miatt a többemeletes
parkolóházak és mélygarázsok egy kifinomultabb világítási rendszert
igényelnek. Az Integrated Mariner Premium egy kompakt, magas (akár
140lm/W-os) teljesítményű és világítási rendszerekbe teljes mértékben
integrálható megoldást jelent, amely kiválóan alkalmazható a magas
fényintenzitást és ellenállóképességet igénylő környezetekben is.
A gyors csatlakozási megoldás révén a lámpatest könnyű és gyors
egyszeri vagy folyamatos felszerelést tesz lehetővé.
Két különböző színhőmérsékletének (4000K és 6500K), magas lumen
teljesítményének (3800-6200lm) és IP65-ös védelmi szintjének
köszönhetően mindenki számára biztonságos közlekedést tesz
lehetővé.

A termékcsalád mozgás- és alkonykapcsolóval ellátott, illetve
szimmetrikus és aszimmetrikus fényeloszlású termékeket is tartalmaz.

Főbb előnyök:
•
•
•
•

Magas hatásfok - akár 140lm/W
Magas IP védelem - IP65
Magas Törésvédelem - IK08
Hosszú élettartam - 50.000óra (L80B50)

A termék további
előnyeiről itt olvashat:

Főbb előnyök:
•
•
•
•

Szimmetrikus és asszimetrikus fényeloszlású tipusok.
Alkonykapcsolóval, vagy egybeépített mozgásérzékelős alkonykapcsolós változatok.
Hosszú élettartam: 50.000 óra (L80B10)
Magas ütésállóság (akár IK08) és magas IP védelmi szint
(akár IP66)
A termék további
előnyeiről itt olvashat:
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HATÉKONYSÁG ÉS VEZÉRLÉS
DIGIDIM

Okos világításvezérlési megoldásaink
“TUNGSRAM CONNECTED BY HELVAR”

• Kisebb csoportok, vagy teljes szintek programozása
• A DIGIDIM rugalmasságot kínál a modern világítási
megoldások tervezésében, így számos területen
alkalmazható az iskolai tantermektől kezdve a nyitott terű
irodákig
• A könnyen használható szoftver gyorssá és egyszerűvé teszi
a programozást
• Összekapcsolható AV rendszerekkel és árnyékolástechnikai
vezérléssel

A jelenlét- és fényérzékelők adatainak felhasználásával, a világításvezérlési megoldások akár 40% energiát is megtakaríthatnak.
Az egyedi igényekre szabott, folyamatosan tanuló, optimalizált rendszerek nem csak a költségeket csökkentik, de a
fenntarthatósági célokat is segítenek elérni.
A fejlett, vezeték nélküli technológiák segítségével a jelen, és az adatközpontú jövő intelligens környezeteit kezdhetik el kialakítani.

•
•
•
•

ISMÉTLŐDŐ ELRENDEZÉSEK

PREDIKTÍV VILÁGÍTÁS

RoomSet

ActiveAhead

Egyszerűen programozható tablet segítségével
Csoportosítások a húzd és ejtsd módszerrel
A beállítások másolhatóak az egyes helyiségek között
A felhasználóbarát applikációnak köszönhetően a nagyobb
projektek is gyorsan testreszabhatóak
• A vezetéknélküli Bluetooth® fali kezelő segítségével bárhol
teljes világításvezérlés hozható létre utólagos vezetékezés
nélkül

•
•
•
•

Tökéletes megoldás felújításokhoz
Egyszerű telepítés, nincs szükség külön vezetékezésre
Jelentős energiamegtakarítás
Az egyedülálló, öntanuló prediktív rendszer megtanulja a
használt útvonalakat
• Az ActiveAhead könnyen beépíthető, így a LED tápegység,
a kommunikációs modul (node), és a multifunkcionális
érzékelő egyszerűen elhelyezhető egy lámpatesten belül

SOKOLDALÚ VILÁGÍTÁSVEZÉRLÉS
Imagine
• Rendkívül rugalmas megoldás – az egyszerű
helyiségektől egészen a teljes épületekig
• Valós idejű energiafigyelés és alkalmazás alapú
finomhangolás
• Testreszabott automatizálás, késleltetett átmenetek és
világítási jelenetek
• Akár épület (BMS), akár felhő szinten (API) könnyen
integrálható és vezérelhető távolról is
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Intelligens vezeték nélküli világításvezérlés
HELVAR ACTIVEAHEAD

ActiveAhead LED driverek

ActiveAhead node

ActiveAhead szenzorok

Vezeték nélküli panel

Szenzor adapterek

ActiveAhead applikációk

Az ActiveAhead öntanuló rendszere a legmagasabb fokú hatékonyságot tudja nyújtani Önnek, optimalizálva az épület világítását és
maximalizálva a hatását a jóllétére.

Egy beépített algoritmus folyamatosan segít a rendszernek
megtanulnia a felhasználók mozgását.

EGYSZERŰ ÜZEMBE HELYEZÉS
Nincs szükség buszvezetékezésre, és bonyolult programozásra
vagy konfigurálásra. A finomhangolás egyszerűen elvégezhető az
ActiveAhead mobilalkalmazással.

SZEMÉLYRE SZABHATÓ VILÁGÍTÁS
A saját asztalánál mindenki az igényeinek megfelelően tudja
beállítani a világítást, ami növelheti a dolgozók elégedettségét és
produktivitását.

ALKALMAZKODÁS
Az érzékelők segítségével a terület berendezéséhez, strukturális
változásához is automatikusan adaptálja a fényviszonyokat.

ELŐREGONDOLKODÁS
A fejlett adatelemzéssel a felhőalkalmazásban alacsonyabb
épületüzemeltetési költségek és nyugodtabb légkör teremthető.

FOKOZOTT KÉNYELEM
Az ActiveAhead az első pillanattól tanulmányozza a viselkedési
mintákat és gyakran használt útvonalakat. Így a prediktív funkció
automatikusan fel tudja kapcsolni a világítást, pont mielőtt Ön
megérkezne.

ActiveAhead

ÖNÁLLÓ TANULÁS
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BELÉPTETŐ RENDSZER

Tungsram Smart Solutions - Megoldásaink
Épületek és Irodák részére
DINAMIKUS LOKÁCIÓ ADATOKON ALAPULÓ
LÉTESÍTMÉNY- ÉS VAGYONTÁRGY-KEZELÉS
A Tungsram dinamikus térképen alapuló vizuális
megjelenítéssel és helyszínalapú optimalizációval
kiegészített
létesítményés
eszköz-kezelési
szolgáltatásokat is nyújt. Ezt a megoldást olyan
ügyfeleinknek javasoljuk, akik több helyszínen található
épületeket és üzleti létesítményeket kezelnek.
A
Tungsram képes minden beltéri és kültéri helyalapú
adatot egy egységes platform keretében összefoglalni.
A térben és időben elszórtan elhelyezkedő
létesítményeknek és vagyunktárgyaknak a Tungsram
platformon történő kezelése növeli a működési
hatékonyságot és az átláthatóságot, illetve csökkenti
a karbantartási költségeket. Ezen kívül minden a
Tungsram által kínált okos megoldás integrálható ezzel
a platformmal. Ez lehetővé teszi a különböző támogatott
üzleti folyamatok és üzletágak hatékony menedzselését
és átfogó analitikai elemzését.

A modern plasztik kártya vagy mobiltelefon alapú beléptető rendszer lehetővé teszi a belépési
jogosultságok és statisztikák hatékony központi kezelését. A beléptető rendszer egyszerűen
skálázható és új területekre is kiterjeszthető, illetve készpénz-mentes fizetési és belépőjegykezelési megoldásokkal is bővíthető.

OKOS PARKOLÁS
Az okos parkolás kényelmes, felhasználóbarát megoldást jelent a parkolóhelyek foglalására, a navigációra
és a parkolóhelyek kihasználtságának nyomon követésére. A felhasználók egyetlen alkalmazás segítségével
megszervezhetik és követhetik útvonalukat egy kültéri helyszíntől saját (beltéri vagy kültéri) parkolóhelyükig.

BELTÉRI NAVIGÁCIÓ
Ez a megoldás egy integrált beltéri és kültéri helyzetmeghatározó rendszer útvonal követési,
navigációs és helyszíni analitikai lehetőségekkel egyetlen mobil alkalmazás formájában. A kliens
képes egyéni „Google Térkép” jellegű térképeket készíteni a kültéri területekhez és digitális
épületmodelleket a belső terekhez.

SAM - MUNKAKÖRNYEZET MENEDZSMENT
A legfontosabb eszköz a rugalmas munkakörnyezet megteremtéséhez. Egy rugalmas kezelőfeleület az emberi
erőforrások, üzemeltetés vagy bármely egyéb, az irodai terek kezelésével foglalkozó osztály számára. A lehető
legpontosabb, mégis egyszerű megoldást jelent a munkakörnyezet kezelésére. Segítségével szabályozhatja
az egyes csapatokhoz rendelt területek méretét és összetételét, együttműködési területeket szabhat meg és
meghatározhatja az iroda alaprajza alapján a leghatékonyabb elrendezést és kialakítást.

ESZKÖZÖK ÉS SZEMÉLYEK NYOMON KÖVETÉSE

OKOS PAD

A Bluetooth és GNSS alapú megoldás lehetővé teszi az eszközök és személyek
megszakításmentes beltéri és kültéri nyomon követését a a munkavégzés minőségének, az
eszközök kihasználtságának és a munkahelyszínek kialakításának optimalizálása érdekében.
A munkafeladatok a tartózkodási helyük és a rendelkezésre álló eszközök alapján küldhetők
ki a munkavállalóknak.

A Tungsram összesen három – két kisebb és egy nagyobb – okos pad terméket kínál. Az okos
padok innovatív megjelenésüknek, okoskészülék töltési lehetőségükkel, WiFi jeladójukkal és
digitális kijelzőkön alapuló célzott tájékoztató rendszerükkel vonzó pihenőhelyet jelentenek a
járókelők és turisták számára. A padok napelemek segítségével fedezik energiaigényüket.
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ArchiFM - Eszköz-, létesítmény- és vagyonkezelés
Magyarország legsikeresebb létesítménygazdálkodási szoftverrendszere, az ArchiFM, portfóliónkba való bekerülése rendkívüli értéket
adott a Tungsram vállalat termékeihez, mivel eszközgazdálkodási képességei bármilyen létesítményben képesek együttműködni világítási
megoldásainkkal. Új generációs vagyonkezelésével növeli az épületek értékét, csökkenti az épület üzemeltetésével és karbantartásával
kapcsolatos költségeket, magasabb munkahatékonyságot és megnövekedett munkavállalói és látogatói elégedettség eredményez.

Eszközteljesítmény-kezelés az ArchiFM szoftverrel
• Garanciális munkák kezelése
• Operátori naplók kezelése
• Berendezések állapota
• Eszközök életciklus költségeinek csökkentése
Karbantartási és megelőző karbantartási emlékeztetők
• Eszköztörténet
• Ellenőrzés és szervizelés
• Munkaügyi tanúsítványok
• Engedélyek nyilvántartása és kezelése

A Puskás Aréna Magyarország legnagyobb befogadóképességű, sport-, illetve zenei rendezvények lebonyolítására
egyaránt alkalmas létesítménye. A 67 000 férőhelyes stadion felső vezetése gondosan megvizsgálta a lehetőségeket, és
úgy döntött, hogy az ArchiFM-et bízza meg a BIM modellek és a kapcsolódó rendszerek integrálásával és kezelésével.

Bright
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Smart
Future
A TUNGSRAM VÁLLALATRÓL
A jól ismert Tungsram 2018-ban a GE Lighting európai,
közel-keleti, afrikai és törökországi általános világítási
üzletágának és a GE nemzetközi autóipari ágazatának
felvásárlását követően első osztályú, innovatív megoldások
európai márkájaként tért vissza a világpiacra.

www.tungsram.com

Egy fényesebb jövőért
A Tungsram világítási rendszerei révén új technológiákon alapuló, intelligens, fenntartható megoldásokat
biztosít a nagyvárosok részére, így formálva a városi élet jövőjét. A hagyományos technológiáktól a
legkorszerűbb LED termékekig, termékpalettánk számos energiaoptimalizálással és okos rendszerekkel
kapcsolatos megoldást foglal magában.

TUNGSRAM GROUP
77. Váci út
1044 Budapest, Magyarország

Tungsram.hu

A Tungsram Operations Kft.-nél folyamatosan fejlesztjük és javítjuk termékeinket. Ezért az ebben a katalógusban foglalt minden termékleírás csak tájékoztató célokat szolgál és a műszaki adatokat a termékek fejlesztésével összhangban bármikor
előzetes értesítés vagy nyilvános bejelentés nélkül megváltoztathatjuk. A kiadványban foglalt minden leírás csak az adott termékekkel kapcsolatos általános tájékoztatásul szolgál és nem képezi semmilyen megállapodás részét. A jelen tájékoztatóban
foglalt adatokat szabályozott kísérleti körülmények között állapítottuk meg. A Tungsram azonban a jogszabályok által megengedett mértékben kizárja felelősségét az ilyen adatokra való hagyatkozás eredményeként keletkező károkért.
2021. január

