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Informacje techniczne zawarte w niniejszej publikacji w związku z ciągłym rozwojem produktów mogą ulec zmianie. 
Aktualnych informacji technicznych udzielają pracownicy Działu Oświetlenia Elektrometal SA.
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EML EX LED (STREFA 2, 21, 22)

ZASTOSOWANIE:

Oprawa EML Ex LED przeznaczona jest głównie do 
oświetle nia ogólnego hal, przestrzeni przemysłowych, 
produkcyjnych i  magazynowych zaliczanych do stre-
fy 2, 22 (opcja 21) również z możliwością wystąpienia 
dużego zapylenia, zawilgocenia, bryzgów wody w śro-
dowisku pracy m.in.: ciągi technologiczne przemysłu 
chemicznego, naftowe go, petrochemicznego, gazow-
niczego, energetycznego, górniczego, drzewnego, pa-
pierniczego, przetwórstwa sypkich materiałów kopal-
nianych, budowlanych i spożyw czych.

BUDOWA: 

•	 klosz przeciwolśnieniowy, mocowany zawiasowo, 
wykonany z tworzywa sztucznego poliwęglanu (PC) 
stabilizowany UV,

•	 korpus budowy wzmocnionej wykonany z poliestru 
wzmacnianego włóknem szklanym (GRP),

•	 akcesoria mocujące oprawę wykonane ze stali nie-
rdzewnej (tworzywo sztuczne jako opcja),

•	 jako opcja DALI, PZH (wg. wykonań).

Oprawa EML Ex LED wyposażona jest w 2 wpusty 
kablowe Ex o średnicy dławienia 7−13mm oraz za-
ślepkę Ex. Jako opcja dostępne są wpusty kablowe 
o średnicy dławienia 8−17 mm (zamawiane osobno).

Dostępne akcesoria (zamawiane osobno):
•	 Wpust kablowy średnica dławienia 8 −17mm  

(kod zamówieniowy…6389)

Napięcie znamionowe 230 V AC/DC 50-60(0) Hz, 110 V wg. wykonań

Klasa ochronności I (II na zapytanie)

Stopień ochrony oprawy
IP 66 (67 jako opcja)

IP 66 – wersja../OUT2

Dopuszczalna temperatura otoczenia

-20°C do +50°C – wersje bez akumulatora – klasa temp. T6
-20°C do +40°C – wykonania HP – klasa temp. T6

0°C do +40°C – wersje z akumulatorem – klasa temp. T6
-20°C do +50°C – wykonania HP – klasa temp. T5

0°C do +50°C – wersje z akumulatorem – klasa temp. T5

Żywotność >50 000 h

Źródło światła diody LED (4000K, inna jako opcja) 

Współczynnik oddawania barw Ra >80

Kod zamówieniowy Strumień świetlny oprawy Moc

EML Ex LED 600 2 200 lm 20 W

EML Ex LED 1200 4 760 lm 36 W

EML Ex LED 1200 HP 8 620 lm 70 W

EML Ex LED 1500 5 640 lm 44 W

EML Ex LED 1500 HP 10 960 lm 86 W

EML Ex LED 600 EM 2 200 lm 26 W

EML Ex LED 1200 EM 4 760 lm 41 W

EML Ex LED 1500 EM 5 640 lm 49 W

 II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

 II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc

 II 3G Ex ec IIC T6/T5 Gc

ATEX

Dostępne opcje EML Ex LED:
../ADR − wersja z modułem adresowym

../AT − wersja awaryjna z autotestem

../DALI − wersja ze sterowaniem (na zamówienie)

../110 − zasilanie opraw 110V

../OUT1 − wersja z uszczelką EPDM

../OUT2 − wersja hermetyzowana (z wyprowadzonym 
przewodem zasilającym 1,5 m (na zapytanie)

../DR − wersja z zaworem wyrównującym ciśnienie

../II klasa − wykonanie w II klasie ochronności

../SN1, SN2 − wersja wyposażona w piktogram  
do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych

../3000 − wykonanie z diodami LED o ciepłej temperaturze 
barwowej

../5000 − wykonanie z diodami LED o chłodnej temperatu-
rze barwowej

../6500 − wykonanie z diodami LED o zimnej temperaturze 
barwowej

../3P – wykonanie z zasilaniem przelotowym 3 fazowym

../Z21 – wersja oprawy dopuszczona do pracy  
w strefie 2, 21, 22

../Z22 – wersja oprawy dopuszczona do pracy  
w strefie 2, 22

../CNBOP – na zapytanie
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Napięcie znamionowe
120-240V AC, 230V AC 50-60(0) Hz  

– wersje z akumulatorem i modułem  
adresowym

Klasa ochronności I (II na zapytanie)

Stopień ochrony oprawy IP 67

Dopuszczalna  
temperatura otoczenia

-20°C do +40°C, 0°C do +40°C  
– wersje z akumulatorem

Źródło światła Diody LED (4000K)

Współczynnik  
oddawania barw Ra >80

Żywotność 50 000 h w zależności od wykonania

Napięcie znamionowe 90-305V AC, 127-431V DC,  
50-60(0)Hz

Klasa ochronności I

Stopień ochrony oprawy IP 66/67

Dopuszczalna  
temperatura otoczenia

od -32°C do +55°C  
(w zależności od wykonania)

Źródło światła Diody LED (4000K)

Żywotność >50 000h

Współczynnik  
oddawania barw Ra >80

ATEX

ATEX

NLS 7P LED (STREFA 2, 21, 22)

ZASTOSOWANIE:
Oprawa NLS 7p LED przeznaczona jest głównie do 
oświetlenia ogólnego hal, przestrzeni przemysłowych 
(w tym zewnętrznych), produkcyjnych i magazynowych 
zaliczanych do strefy 2, 22 (opcja 21) z możliwością wy-
stąpienia dużego zapylenia, zawilgocenia, bryzgów 
wody w środowisku pracy m.in.: ciągi technologiczne 
przemysłu chemicznego, naftowego, petrochemiczne-
go, gazowniczego, energetycznego, górniczego, drzew-
nego, papierniczego, przetwórstwa sypkich materiałów 
kopalnianych, budowlanych i spożywczych. Oprawa NLS 
7p LED charakteryzuje się wyjątkowo odpornym na ude-
rzenia mechaniczne kloszem oraz korpusem.

BUDOWA:
•	 klosz mocowany zawiasowo, wykonany z tworzywa 

sztucznego poliwęglanu (PC), stabilizowany UV,

•	 korpus budowy wzmocnionej wykonany z poliestru 
wzmacnianego włóknem szklanym (GRP),

•	 zasilacz o szerokim zakresie napięcia, przystosowany do 
pracy w  środowisku przemysłowym (opcjonalnie współ-
pracujący z DALI).

NAŚWIETLACZ EMHB EX (STREFA 1, 21 lub 2, 21, 22, lub 2, 22 wg. wykonań)

ZASTOSOWANIE:
Naświetlacz EMHB Ex przeznaczony jest do oświe-
tlania ogólnego wysokich hal przemysłowych 
i magazynowych zaliczanych do strefy 1, 21 lub 2, 
21, 22 lub 2, 22 (wg. wykonań), oraz pomieszczeń 
pomocniczych i obszarów zewnętrznych również 
z możliwością wystąpienia bryzgów wody w śro-
dowisku pracy m.in.: kotłowni, hydrowęzłów, wiat, 
ciągów technologicznych przemysłu chemicznego, 
naftowego, petrochemicznego, gazowniczego, dys-
trybucji gazu, przetwórstwa sypkich materiałów ko-
palnianych i budowlanych. Naświetlacz został przy-
stosowany do montażu naściennego (montaż na 
wysięgniku rurowym jako opcja, inne na zapytanie). 

BUDOWA

•	 korpus wykonany z odlewniczego stopu alumi-
nium zabezpieczonego powierzchniowo przed 
działaniem środowiska korozyjnego,

•	 klosz wykonany ze szkła hartowanego,
•	 zasilacz o szerokim zakresie napięcia, przysto-

sowany do pracy w środowisku przemysłowym 
(opcjonalnie współpracujący z DALI)

•	 dodatkowo zabezpieczony zasilacz i układ świetl-
ny (sposób zabezpieczenia wg. wykonań).

Kod zamówieniowy Strumień 
świetlny Moc

NLS-7p LED 600/Z22 2490lm 21W
NLS-7p LED 600 1/Z22 4850lm 37W
NLS-7p LED 600 2/Z22 4850lm 37W
NLS-7p LED 600/Z22 (kątowy) 4850lm 37W
NLS-7p LED 1200/Z22 5015lm 37W
NLS-7p LED 1200 1/Z22 9940lm 70W
NLS-7p LED 1200 2/Z22 9940lm 70W
NLS-7p LED 1200 (kątowy) 9940lm 70W

Strefa 1, 2, 21, 22

Kod zamówieniowy Strumień 
świetlny* Moc

EMHB/Ex/60/121/WM 7600lm 60W

EMHB/Ex/80/121/WM 9790lm 80W

EMHB/Ex/100/121/WM 12690lm 100W

EMHB/Ex/120/121/WM 14700lm 120W

EMHB/Ex/150/121/WM 18070lm 150W

EMHB/Ex/160/121/WM 19190lm 160W

Strefa 2, 22 (21 jak opcja)

EMHB II/Ex/60/222/WM 9480lm 60W

EMHB II/Ex/80/222/WM 12260lm 80W

EMHB II/Ex/100/222/WM 15090lm 100W

EMHB II/Ex/120/222/WM 18420lm 120W

EMHB II/Ex/150/222/WM 22140lm 150W

EMHB II/Ex/160/222/WM 23320lm 160W

EMHB II/Ex/180/222/WM 27720lm 180W

EMHB II/Ex/200/222/WM 30200lm 200W

EMHB II/Ex/220/222/WM 33200lm 220W

EMHB II/Ex/240/222/WM 36240lm 240W

EMHB II/Ex/260/222/WM 36900lm 260W

EMHB II/Ex/270/222/WM 39599lm 270W

Dostępne opcje:
../ADR – wersja z modułem adresowym. Lampa jest identyfiko-
wana przez zewnętrzny system nadzorujący, wg. wykonań
../DALI – wersja ze sterowaniem (na zapytanie)
../DR – wersja z zaworem wyrównującym ciśnienie
../II – wykonanie w II klasie ochronności
../3000 – wykonanie z diodami LED o ciepłej temp. barwowej
../5000 – wykonanie z diodami LED o chłodnej temp. barwowej
../6500 – wykonanie z diodami LED o zimnej temp. barwowej
../3P – wykonanie z zasilaniem przelotowym 3 fazowym
../M25 – wykonanie z otworami pod wpusty kablowe M25
../EM – wykonanie z baterią 3h z autotestem  (na zapytanie)
(tylko dla NLS-7p LED 600 21W i 1200 37W) 
../Z21 – wersja oprawy dopuszczona do pracy w strefie 21

Dostępne opcje:
../M25 – wpust kablowy M25
../ST – wersja mocowania na rurę
../10V – złącze w standardzie 1-10V
../S – dodatkowa siatka ochronna
../R90 – współczynnik oddawania 
barw Ra>90
../3K – temperatura barwowa 3000K
../5K – temperatura barwowa 5000K
../221 – wykonanie przeznaczone do 
pracy w strefie 2, 21
../ – inny kolor RAL na zapytanie
../ (DALI)– na zapytanie

 II 2D Ex tb IIIC T85C Db

 II 3D Ex tc IIIC T85C Dc

 II 3G Ex ec IIC T5 Gc
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EMHB II EX (STREFA 2, 21, 22)

EMLB EX (STREFA 2, 21)

ZASTOSOWANIE:

Oprawa EMHB II Ex przeznaczona jest głównie do 
oświetlenia ogólnego wysokich hal, przestrzeni 
przemysłowych, produkcyjnych i magazynowych 
zaliczanych do strefy 2, 22 (opcja 21) również z moż-
liwością wystąpienia dużego zapylenia, zawilgo-
cenia, bryzgów wody w  środowisku pracy m.in.: 
ciągi technologiczne przemysłu chemicznego, naf-
towego, petrochemicznego, gazowniczego, energe-
tycznego, górniczego, drzewnego, papierniczego, 
przetwórstwa sypkich materiałów kopalnianych, 
budowlanych i spożywczych.

BUDOWA:

•	 korpus wykonany z odlewniczego stopu aluminium 
zabezpieczonego powierzchniowo przed działa-
niem środowiska korozyjnego,

•	 klosz wykonany ze szkła hartowanego,

•	 zasilacz o szerokim zakresie napięcia przystosowany 
do pracy w środowisku przemysłowym (opcjonalnie 
współpracujący z DALI).

ZASTOSOWANIE:

Oprawa EMLB Ex przeznaczona jest głównie do oświetle-
nia ogólnego niskich hal, wiat, przestrzeni przemysłowych, 
produkcyjnych i magazynowych zaliczanych do strefy 2, 
21 również z możliwością wystąpienia dużego zapylenia, 
zawilgocenia, bryzgów wody w środowisku pracy m.in.: 
stanowiskowe ciągi technologiczne przemysłu chemiczne-
go, naftowego, petrochemicznego, gazowniczego, ener-
getycznego, górniczego, drzewnego, papierniczego, prze-
twórstwa sypkich materiałów kopalnianych, budowlanych 
i spożywczych.

BUDOWA:

•	 korpus wykonany z odlewniczego stopu aluminium za-
bezpieczonego powierzchniowo przed działaniem środo-
wiska korozyjnego,

•	 klosz matowy wykonany z tworzywa sztucznego poliwę-
glanu (PC) stabilizowany UV,

•	 zasilacz o szerokim zakresie napięcia przystosowany do 
pracy w środowisku przemysłowym (opcjonalnie współ-
pracujący z DALI).

Napięcie znamionowe 90-275 VAC, 140-250 VDC, 
50-60(0) Hz

Klasa ochronności I

Stopień ochrony oprawy IP 66 (67 jako opcja)

Dopuszczalna  
temperatura otoczenia

od -32°C do +55°C 
(w zależności od wykonania)

Źródła światła  diody LED (4000K inne jako opcja)

Żywotność >50 000 h

Współczynnik  
oddawania barw Ra >80

Napięcie znamionowe 90-305VAC, 127-431 VDC, 50-60(0)Hz

Klasa ochronności I

Stopień ochrony oprawy IP 66 

Dopuszczalna temperatura 
otoczenia

od -32°C do +55°C 
(w zależności od wykonania)

Źródła światła  diody LED (4000K inne jako opcja)

Żywotność >50 000 h

Współczynnik  
oddawania barw Ra >80

ATEX

Kod zamówieniowy Strumień świetlny oprawy Moc
EMHB II/Ex/60/222 9 480 lm 60 W
EMHB II/Ex/80/222 12 260 lm 80 W
EMHB II/Ex/100/222 15 090 lm 100 W
EMHB II/Ex/120/222 18 420 lm 120 W
EMHB II/Ex/150/222 22 140 lm 150 W
EMHB II/Ex/160/222 23 320 lm 160 W
EMHB II/Ex/180/222 27 720 lm 180 W
EMHB II/Ex/200/222 30 200 lm 200 W
EMHB II/Ex/220/222 33 200 lm 220 W
EMHB II/Ex/240/222 36 240 lm 240 W
EMHB II/Ex/260/222 36 900 lm 260 W
EMHB II/Ex/270/222 39 500 lm 270 W

Kod zamówieniowy Strumień świetlny 
oprawy Moc

EMLB Ex/16 1 690 lm 16 W

EMLB Ex/27 2 820 lm 27W

EMLB Ex/40 3 780 lm 40 W

EMLB Ex/80 9 500 lm 80 W

EMLB Ex/90 11 710 lm 90 W

Dostępne opcje:
../ST – wersja mocowania na rurę max 44mm  
(inne na zapytanie)
../WM – mocowanie do ściany
../10V – złącze w standardzie 1-10V
../S – dodatkowa siatka ochronna
../R1 – zewnętrzny odbłyśnik symetryczny „wysoki” 
../R2 – zewnętrzny odbłyśnik symetryczny „niski”
../R90 – współczynnik oddawania barw Ra>90
../5K – temperatura barwowa 5000K
../221 – wykonanie przeznaczone do pracy w strefie 2, 21
../ – inny kolor RAL na zapytanie

Dostępne opcje:
.../M25 – wpust kablowy M25 (na zapytanie)
../S – klosz osłonięty siatką stalową
../10V – złącze w standardzie 1–10V umożliwiające 
regulację strumienia świetlnego w zakresie od 10% 
do 100% wartości znamionowej
../R – zewnętrzny odbłyśnik symetryczny 
 do oprawy EMLB, typ: 16-1710
../AR – zewnętrzny odbłyśnik asymetryczny 
 do oprawy EMLB, typ: 16-1711
../90 – współczynnik oddawania barw Ra>90
../5K – temperatura barwowa 5000K
../ST – mocowanie na rurę max 44 (inne na zapytanie)
../ – inny kolor RAL na zapytanie

 II 2D Ex tb op is IIIC TX Db 
 

 II 3D Ex tc op is IIIC TC Dc

 II 3G Ex ec op is IIC TX Gc

 II 2D Ex tb IIIC T85° Db
 

 II 3G Ex ec IIC T4 Gc

ATEX
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LLS EX (STREFA 1, 2, 21, 22)

PROTECTA X (STREFA 1, 2, 21, 22)

ZASTOSOWANIE:
Oprawa LLS Ex przeznaczona jest do oświetlania 
ogólnego hal przemysłowych oraz pomieszczeń 
i przestrzeni zaliczanych do strefy 1, 2, 21, 22 zagro-
żenia wybuchem gazów, par i mgieł cieczy palnych, 
pomieszczeń pomocniczych o dużym zapyleniu 
z możliwością wystąpienia bryzgów wody, m.in.: ko-
tłowni, łaźni, hydrowęzłów, garaży, wiat, magazynów 
na terenie otwartym i zamkniętym, stanowiskowych 
ciągów technologicznych przemysłu chemicznego, 
naftowego, petrochemicznego, gazowniczego, spi-
rytusowego, dystrybucji gazu, przetwórstwa syp-
kich materiałów kopalnianych i budowlanych.

ZASTOSOWANIE:

Oprawa PROTECTA X przeznaczona jest do oświetla-
nia ogólnego hal przemysłowych oraz pomieszczeń 
i przestrzeni zaliczanych do stref 1, 2, 21, 22 zagroże-
nia wybuchem gazów, par i mgieł cieczy palnych, po-
mieszczeń pomocniczych o dużym zapyleniu z moż-
liwością wystąpienia bryzgów wody, m.in.: kotłowni, 
łaźni, hydrowęzłów, garaży, wiat, magazynów na tere-
nie otwartym i zamkniętym, stanowiskowych ciągów 
technologicznych przemysłu chemicznego, naftowe-
go, petrochemicznego, gazowniczego, spirytusowe-
go, dystrybucji gazu, przetwórstwa sypkich materia-
łów kopalnianych i budowlanych.

Napięcie znamionowe 198-264 V AC/DC

Klasa ochronności I

Stopień ochrony oprawy IP 66 (67 jako opcja)

Dopuszczalna temperatura otoczenia -35°C do +55°C

Źródło światła diody LED

Skuteczność świetlna >130 lm/W

Żywotność >50 000 h

Napięcie znamionowe
110-270V AC, 127-250V DC, 

50-60(0)Hz

Klasa ochronności I

Stopień ochrony oprawy IP 66/67

Dopuszczalna  
temperatura otoczenia

od -40°C do +60°C 
(w zależności od wykonania)

Źródło światła Diody LED (5000K)

Żywotność >120 000h 

Kod zamówieniowy Moc*
LLS Ex 600/121 20 W

LLS Ex 1200/121 40 W

LLS Ex 1500/121 50 W

 * inne na zapytanie

Kod zamówieniowy Strumień świetlny Moc

PRXB/02L/LE 2600lm 16W

PRXB/05L/LE 5200lm 36W

PRXB/02L/LE/EM 2600lm 18,5W

PRXB/05L/LE/EM 5200lm 38,5W

ATEX

ATEX

BUDOWA:
•	 klosz/rura z wysokojakościowego tworzywa sztucz-

nego poliwęglanu, opcjonalnie rura szklana
•	 okuwki malowane proszkowo w zależności od wer-

sji wykonane ze stali lub aluminium
•	 wpust kablowy z M20 (M25 jako opcja)
•	 zaciski max 5x4mm2 lub 6x2,5mm2

•	 moduły LED zamontowane na specjalnie zaprojek-
towanym profilu aluminiowym

•	 zawór stabilizujący ciśnienie wewnątrz oprawy 
(opcja).

BUDOWA:
•	 korpus wykonany z odlewniczego stopu aluminium 

klasy morskiej,
•	 klosz wykonany z poliwęglanu (PC),
•	 zasilacz o szerokim zakresie napięcia, przystosowa-

ny do pracy w środowisku przemysłowym (opcjo-
nalnie współpracujący z DALI). 

 II 2G Ex eb mb op is IIC T5 Gb

 II 2D Ex tb op is IIIC T77°C Db

 II 3G Ex ec mc op is IIC T5 Gc

 II 3D Ex tc op is IIIC T77°C Dc

  II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb

  II 2D Ex mb op is tb IIIC T85°C Db IP6X

Dostępne opcje:
../M25 – wpust kablowy M25
../ST – mocowanie na rurę max 44mm
../DF – mocowanie dystansowe pod rurę
../WM – mocowanie do ściany
../EH – mocowanie oczkowe
../D – daszek ochronny
../121 – wersja oprawy dopuszczona do pracy w strefie 1 i 21
../221 – wersja oprawy dopuszczona do pracy w strefie 2 i 21
../222 – wersja oprawy dopuszczona do pracy w strefie 2 i 22
../ADR – wersja z modułem adresowym
../ – inny kolor RAL na zapytanie
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LLS EX (STREFA 1, 2, 21, 22)

PROTECTA X (STREFA 1, 2, 21, 22)

HDL 106N (STREFA 1, 2, 21, 22)

EMHB EX (STREFA 1, 21)

ZASTOSOWANIE:

Oprawa HDL 106N przeznaczona jest do oświetlania ogólnego hal prze-
mysłowych oraz pomieszczeń i przestrzeni zaliczanych do stref 1, 2, 21, 22 
zagrożenia wybuchem gazów, par i mgieł cieczy palnych, pomieszczeń 
pomocniczych o dużym zapyleniu również z możliwością wystąpienia 
bryzgów wody, m.in.: kotłowni, łaźni, hydrowęzłów, garaży, wiat, maga-
zynów na terenie otwartym i zamkniętym, stanowiskowych ciągów tech-
nologicznych przemysłu chemicznego, naftowego, petrochemicznego, 
gazowniczego, spirytusowego, dystrybucji gazu, przetwórstwa sypkich 
materiałów kopalnianych i budowlanych.

BUDOWA:

•	 korpus wykonany z odpornego na korozję stopu aluminium LM6, 
dodatkowo pokryty epoksydową warstwą zabezpieczającą,

•	 klosz wykonany z poliwęglanu (PC), klosz szklany jako opcja,

•	 uchwyt umożliwiający uniwersalny montaż oprawy (jako naświe-
tlacz, high bay, oświetlenie uliczne),

•	 dostępne różne typy rozsyłu światła (wąski, średni, szeroki,  
bardzo szeroki).

ZASTOSOWANIE:

Oprawa EMHB Ex/121 przeznaczona jest do oświetlania ogólnego wy-
sokich hal przemysłowych i magazynowych zaliczanych do strefy 1, 21 
oraz pomieszczeń pomocniczych z możliwością wystąpienia bryzgów 
wody w środowisku pracy m.in.: kotłowni, hydrowęzłów, wiat, ciągów 
technologicznych przemysłu chemicznego, naftowego, petrochemicz-
nego, gazowniczego, dystrybucji gazu, przetwórstwa sypkich materia-
łów kopalnianych i budowlanych.

Napięcie znamionowe 90-305 VAC, 127-431 VDC, 50-60(0)Hz

Klasa ochronności I

Stopień ochrony oprawy IP 66 (67 jako opcja)

Dopuszczalna 
temperatura otoczenia od -32°C do +55°C (w zależności od wykonania)

Źródło światła Diody LED (4000K, 5000K wg. wykonań)

Żywotność >50 000 h

Kod zamówieniowy Strumień świetlny oprawy Moc

EMHB/Ex/60/121 7 600 lm 60 W

EMHB/Ex/80/121 9 790 lm 80 W

EMHB/Ex/100/121 12 690 lm 100 W

EMHB/Ex/120/121 14 700 lm 120 W

EMHB/Ex/150/121 18 070 lm 150 W

EMHB/Ex/160/121 19 190 lm 160 W

Napięcie znamionowe 100-254V AC (18-54V AC/DC jako opcja)

Klasa ochronności I

Stopień ochrony oprawy IP 66/67

Dopuszczalna temperatura 
otoczenia

od -20°C do +50°C (jako opcja do +59,5°C)

Źródła światła Diody LED (5 700K lub 3 000K wg. wykonań)

Moc 27 W 53 W 106 W 125 W 212 W

Strumień świetlny oprawy do 3 284 lm do 6 565 lm do 13 130 lm do 19 696 lm do 26 261 lm

Żywotność >80 000 (w temp. 25°C)

ATEX

ATEX

BUDOWA:
•	 korpus wykonany z odlewniczego stopu aluminium zabezpieczonego 

powierzchniowo przed działaniem środowiska korozyjnego,
•	 klosz wykonany ze szkła hartowanego,
•	 zasilacz o szerokim zakresie napięcia, przystosowany do pracy w środo-

wisku przemysłowym,
•	 dodatkowo zabezpieczony zasilacz i układ świetlny.

 Ex II 2G Ex e mb IIC T3 Gb*

 Ex II 2G Ex e mb IIC T4 Gb* 

 Ex II 2D Ex tb IIIC T87°C Db IP66/67*

 Ex II 2D Ex tb IIIC T103°C Db IP66/67*

*wg. wykonań

 II 2G Ex eb mb IIC T5 Gb

 II 2D Ex tb IIIC T105°C Db

Dostępne opcje:
../M25 – wpust kablowy M25
../ST – wersja mocowania na rurę
../WM – mocowanie do ściany
../S – dodatkowa siatka ochronna
../R1 – zewnętrzny odbłyśnik symetryczny „wysoki”
../R2 – zewnętrzny odbłyśnik symetryczny „niski”
../ – inny kolor RAL na zapytanie
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ZASTOSOWANIE:

Oprawa EMFARM LED przeznaczona jest do oświe-
tlania ogólnego magazynów, klatek schodowych, 
korytarzy i parkingów. Ze względu na wyjątkowo 
wysoką odporność (IP69K) oprawa ta jest szcze-
gólnie rekomendowana do użytku w miejscach 
narażonych na częste mycie pod ciśnieniem. Opra-
wa odporna jest na działanie wielu dostępnych na 
rynku czyszczących środków chemicznych (więcej 
informacji na zapytanie), a także wilgoć występującą 
m.in.: w przemyśle spożywczym i rolniczym (w tym 
hodowla zwierząt).

BUDOWA:
•	 jednoczęściowy korpus wykonany z PMMA (stabi-

lizowany UV),
•	 klosz przeciwolśnieniowy wykonany z tworzywa 

sztucznego PMMA,
•	 uszczelniane boczne zaślepki.

EML LED 

ZASTOSOWANIE:

Oprawa EML LED przeznaczona jest do oświetlania 
zapylonych oraz zawilgoconych hal przemysłowych 
oraz pomieszczeń przemysłu spożywczego (atest 
PZH).

BUDOWA:

•	 korpus budowy wzmocnionej wykonany z polie-
stru wzmocnionego włóknem szklanym (GRP), 
poliwęglan jako opcja,

•	 klosz przeciwolśnieniowy wykonany z tworzywa 
sztucznego poliwęglanu (PC) stabilizowany UV,

•	 elementy mocujące klosz wykonane ze stali nie-
rdzewnej (PC jako opcja),

•	 jako opcja DALI, PZH.

Napięcie znamionowe 230 V AC/DC 50-60(0) Hz, 110 V wg. wykonań

Klasa ochronności I (II jako opcja) 

Stopień ochrony oprawy IP 66 (67 − jako opcja)

Dopuszczalna temperatura  
otoczenia

od -25°C do +50°C  
(od 0°C do +50°C dla opraw z akumulatorem, 
do +75°C dla wersji wysokotemperaturowej)

Źródło światła  diody LED (4000K inne jako opcja) 

Żywotność >50 000h

Współczynnik oddawania barw Ra >80

Kod zamówieniowy EML LED 1200* EML LED 1500* EML LED 1200 / HP EML LED 1500 / HP

Moc 29 W 46 W 70 W 86 W

Strumień świetlny oprawy 4 170 lm 6 150 lm 8 260 lm 10 960 lm

*  inne moce i strumienie na zapytanie

EMFARM LED (ochrona IP69K) 

Napięcie znamionowe 230V AC/DC 50-60(0) Hz

Klasa ochronności I

Stopień ochrony oprawy IP69K

Dopuszczalna temperatura otoczenia -25°C do +35°C

Źródło światła Diody LED

Moc 29 W 44 W

Strumień świetlny oprawy 4 000 lm 6 000 lm

Żywotność >70 000 h 

Współczynnik oddawania barw Ra >80

Temperatura barwowa 4 000 K

Dostępne opcje:
../OUT1 – wersja z uszczelką EPDM
../OUT2 – wersja hermetyczna (wersja nierozbieralna 
z wyprowadzonym przewodem zasilającym)
../HT – wersja wysokotemperaturowa
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EMHB II 

EMLB

ZASTOSOWANIE:

Oprawa EMHB II przeznaczona jest głównie do 
oswietlenia ogólnego wysokich hal, wiat, przestrze-
ni przemysłowych, produkcyjnych i magazynowych 
z  możliwością wystąpienia dużego zapylenia, zawil-
gocenia, bryzgów wody, wysokich jak i niskich tem-
peratur w środowisku pracy m.in.: stanowiskowe ciągi 
technologiczne przemysłu chemicznego, naftowego, 
petrochemicznego, gazowniczego, energetycznego, 
górniczego, drzewnego, hutniczego, stalowego, pa-
pierniczego, przetwórstwa sypkich materiałów ko-
palnianych, budowlanych i spożywczych.

BUDOWA
•	 korpus wykonany z odlewniczego stopu alumi-

nium zabezpieczonego powierzchniowo przed 
działaniem środowiska korozyjnego,

•	 klosz wykonany ze szkła hartowanego ,
•	 zasilacz o szerokim zakresie napięcia, przystosowa-

ny do pracy w środowisku przemysłowym.

Dostępne opcje:
../ST – wersja mocowania na rurę
../WM – mocowanie do ściany
../10V – złącze w standardzie 1-10V
../S – dodatkowa siatka ochronna
../R1 – zewnętrzny odbłyśnik symetryczny „wysoki”
../R2 – zewnętrzny odbłyśnik symetryczny „niski” 
../R90 – współczynnik oddawania barw Ra>90
../3K – temperatura barwowa 3000K
../5K – temperatura barwowa 5000K

Napięcie znamionowe 90-275 VAC, 140-250 VDC, 
50-60(0) Hz

Klasa ochronności I

Stopień ochrony IP 66 (67 jako opcja)

Dopuszczalna 
temperatura otoczenia

-35°C do +70°C
(w zależności od wykonania)

Źródła światła diody LED 
(4000K inne jako opcja)

Żywotność > 50 000 h 

Współczynnik oddawania 
barw Ra > 80

Napięcie znamionowe
230 V, 50 Hz 

(inne na zapytanie)

Klasa ochronności I

Stopień ochrony IP 66/67

Dopuszczalna temperatura 
otoczenia

od -35°C do +55°C 
(inne na zapytanie)

Źródła światła 
diody LED 

(4000K inne jako opcja)

Żywotność > 50 000 h 

Współczynnik  
oddawania barw Ra > 80

ZASTOSOWANIE:

Oprawa EMLB przeznaczona jest głównie do oświetlenia 
ogólnego niskich hal, wiat, przestrzeni przemysłowych, 
produkcyjnych i magazynowych z możliwością wystą-
pienia dużego zapylenia, zawilgocenia, bryzgów wody, 
wysokich jak i niskich temperatur w środowisku pracy 
m. in.: stanowiskowe ciągi technologiczne przemysłu che-
micznego, naftowego, petrochemicznego, gazowniczego, 
energetycznego, górniczego, drzewnego, hutniczego, sta-
lowego, papierniczego, przetwórstwa sypkich materiałów 
kopalnianych, budowlanych i spożywczych.

BUDOWA
•	 korpus wykonany z odlewniczego stopu aluminium za-

bezpieczonego powierzchniowo przed działaniem śro-
dowiska korozyjnego,

•	 klosz matowy wykonany z poliwęglanu PC,

•	 zasilacz o szerokim zakresie napięcia, przystosowany do 
pracy w środowisku przemysłowym,

•	 układ LED wykorzystujący diody czołowych producen-
tów.

Dostępne opcje:
../M25 – wpust kablowy M25 (na zapytanie)
../S – klosz osłonięty siatką stalową
../10V – złącze w standardzie 1-10V umożliwiające regulację strumienia 
świetlnego w zakresie od 10% do 100% wartości znamionowej
../R – zewnętrzny odbłyśnik symetryczny do oprawy EMLB, typ 16-1710
../AR – zewnętrzny odbłyśnik asymetryczny do oprawy EMLB, typ 16-1711
../90 – współczynnik oddawania barw Ra>90
../5K – temperatura barwowa 5000K
../ST – mocowanie na rurę

Kod zamówieniowy Strumień świetlny oprawy Moc

EMHB II/60 9 480 lm 60 W

EMHB II/80 12 260 lm 80 W

EMHB II/100 15 090 lm 100 W

EMHB II/120 18 420 lm 120 W

EMHB II/150 22 140 lm 150 W

EMHB II/160 23 320 lm 160 W

EMHB II/180 27 720 lm 180 W

EMHB II/200 30 200 lm 200 W

EMHB II/220 33 200 lm 220 W

EMHB II/240 36 240 lm 240 W

EMHB II/260 36 900 lm 260 W

EMHB II/270 39 500 lm 270 W

Kod zamówieniowy Strumień świetlny 
oprawy Moc

EMLB/16 1 690 lm 16 W

EMLB/27 2 820 lm 27 W

EMLB/40 3 780 lm 40 W

EMLB/80 9 500 lm 80 W

EMLB/90 11 710 lm 90 W
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TURRIM 

ZASTOSOWANIE:

Naświetlacz TURRIM jest energooszczędną alternatywą dla tradycyj-
nych naświetlaczy wyładowczych o dużej mocy np. 1000W. TURRIM 
przeznaczony jest głównie do oświetlania rozległych gabarytowo 
obszarów a zwłaszcza składów surowcowych, terenów strzeżonych, 
instalacji zewnętrznych, taśmociągów, hal, boisk.

BUDOWA:
•	 korpus wykonany z odlewniczego stopu aluminium zabezpieczo-

ny przed korozją,
•	 elementy maskujące wykonane ze stali nierdzewnej (opcjonalne),
•	 zasilacz o szerokim zakresie napięcia przystosowany do pracy 

w środowisku przemysłowym (opcjonalnie współpracujący z DALI)
•	 oddzielna komora zasilacza umożliwiajaca jego wymianę,
•	 modułowa konstrukcja układu świetlnego umożliwiająca dopaso-

wanie wymaganej mocy oraz wymianę modułów.

Napięcie znamionowe 90-305V AC (inne na zapytanie)

Klasa ochronności I 

Stopień ochrony oprawy IP 65

Dopuszczalna temperatura 
otoczenia

od -30°C do +40°C (inne na zapytanie) 

Źródło światła Diody LED

Żywotność >50 000 h

Kod zamówieniowy TURI/50 TURI/100 TURI/200 TURI/300 TURI/600

Moc 50 W 100 W 200 W 300 W 600 W

Strumień świetlny 6 200 lm 12 400 lm 24 000 lm 33 900 lm 66 500 lm

Dostępne opcje:
../10KV – zabezpieczenie przed przepięciami 10KV
../RS – rozłącznik serwisowy
../10V – interfejs do płynnego sterowania natężeniem oświetlenia
../N – wykonanie o wąsko-strumieniowym rozsyle światła
../M – wykonanie o średnio-strumieniowym rozsyle światła
../W – wykonanie o szeroko-strumieniowym rozsyle światła
../VW – wykonanie o bardzo szerokim rozsyle światła
../GC – dodatkowe zabezpieczenie soczewek szybą hartowaną
../DLI – sterowanie DALI
../ZZ – zasilacz zewnętrzny (nie zespolony z korpusem)

EMSL1
ZASTOSOWANIE:

Oprawa uliczna LED EMSL1 przeznaczona jest do oświetlania 
dróg, przestrzeni, miejsc użyteczności przemysłowej. Odpo-
wiednia do oświetlenia obszarów sąsiadujących z instalacjami 
produkcji przemysłowej na zewnątrz.

BUDOWA
•	 korpus i radiator wykonany z aluminium,
•	 wysokiej jakości diody LED zabudowane na wymiennych mo-

dułach,
•	 szeroki kąt świecenia,
•	 oprawa odporna na przepięcia i przegrzanie,
•	 łatwy, szybki montaż.

Napięcie znamionowe AC 110-240 (277) V

Klasa ochronności I

Stopień ochrony IP 65

Dopuszczalna temperatura 
otoczenia

od -30°C do +45°C

Źródła światła Diody LED

Żywotność > 50 000 h 

Kod zamówieniowy Strumień świetlny* Moc

EM30SL1 3 600 lm 30 W

EM60SL1 7 200 lm 60 W

EM90SL1 10 800 lm 90 W

EM120SL1 14 400 lm 120 W

EM150SL1 18 000 lm 150 W

EM180SL1 21 600 lm 180 W

* uzależniony od temperatury barwowej LED
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EMHB HT 

WPUSTY KABLOWE (STREFA 1, 2, 21, 22)

AKCESORIA UZUPEŁNIAJĄCE EX (STREFA 1, 2, 21, 22)

ZASTOSOWANIE:

Oprawa EMHB HT przeznaczona jest do oświetlenia ogólnego hal, 
wiat, przestrzeni przemysłowych, produkcyjnych i magazynowych 
również z możliwością wystąpienia dużego zapylenia, zawilgo-
cenia, bryzgów wody, wysokich jak i niskich temperatur w środo-
wisku pracy m.in.: stanowiskowe ciągi technologiczne przemysłu 
chemicznego, naftowego, petrochemicznego, gazowniczego, 
energetycznego, górniczego, drzewnego, hutniczego, stalowego, 
papierniczego, przetwórstwa sypkich materiałów kopalnianych, 
budowlanych, spożywczych i innych.

ZASTOSOWANIE:

•	 źródło światła stanowią panele LED o temp. barwowej 4000K 
z zabudowanymi diodami

•	 korpus obudowy wykonany z odlewu aluminium, o kształcie 
zoptymalizowanym pod kątem osiadania pyłu

•	 układ świetlny chroniony szybą ze szkła hartowanego

•	 zasilacz wymienny połączony z układem świetlnym za pomocą 
szybkozłączy

•	 możliwość zwieszenia, montażu nastropowego lub ściennego 
(w zależności od rodzaju zamówionych mocowników)

•	 stopień ochrony przed wnikaniem pyłu i wody IP66/67

•	 zakres temperatur do +85°C. Żywotność oprawy w temperatu-
rze +85°C co najmniej 15 000 godzin.

ZASTOSOWANIE:

•	 przeznaczone do strefy 1, 2, 21, 22 zagrożenia wybuchem ga-
zów, par i mgieł cieczy palnych

•	 możliwość wprowadzenia przewodów niezbrojonych i zbrojo-
nych (w zależności od typu wpustu)

•	 rozmiary od M16 do M100 (także w wersji PG i NPT)

•	 dostępne materiały: mosiądz, mosiądz niklowany, stal nierdzew-
na, aluminium

•	 certyfikat ATEX (w zależności od typu również: CSA, CEPEL, 
CNEX, GOST, DNV, ABS).

•	 konektory Ex,

•	 puszki Łączeniowe Ex,

•	 łączniki Ex,

•	 kasety sterujące Ex.

Napięcie znamionowe 230V AC/DC 50-60(0) Hz

Klasa ochronności I 

Stopień ochrony oprawy IP 66/67

Dopuszczalna temperatura otoczenia -35° do + 85°C

Źródło światła Diody LED (4000K)

Współczynnik oddawania barw Ra >80

Kod zamówieniowy Strumień świetlny Moc*

EMHB II HT/100 14710lm 100W

EMHB II HT/130 18390lm 130W

* inne moce na zapytanie
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ELEKTROMETAL SA mieści się we własnym obiekcie przemysłowym o łącznej 
powierzchni użytkowej wynoszącej ponad 23 tysiące m². Zakład położony jest na 
należącej do spółki działce o powierzchni 4,53 ha, usytuowanej na przedmieściu 
Cieszyna przy międzynarodowej trasie prowadzącej do pobliskiego przejścia gra-
nicznego z Republiką Czeską.

Spółka posiada znaczne doświadczenie w projektowaniu nowoczesnych (pod 
względem technicznym) konstrukcji i technologii oraz wykonywaniu niezbędnego 
oprzyrządowania zadaniowego do realizacji produkcji podstawowej i usług. Posia-
da również rozwinięty i zmodernizowany park maszynowy oraz szeroki zakres opa-
nowanych w drodze wieloletniej praktyki technologii przystosowanych zarówno 
do długich, jak i krótkich serii produkcyjnych.

Kontakt do działu oświetlenia przemysłowego
tel. +48 33 8575 462
tel. +48 33 8575 472

Centrala: +48 33 8575 300
Sekretariat: +48 33 8575 212

Faktury, realizacje: +48 33 8575 304

E-mail: oswietlenie@elektrometal.com.pl
www.elektrometal.eu

ELEKTROMETAL Spółka Akcyjna
Rok założenia: 1948
Adres: ul. Stawowa 71
43-400 Cieszyn 
Rzeczpospolita Polska

PROJEKT LED

WYKONAWSTWO

KONCEPCJA
WSPARCIE 

TECHNICZNE

WDROŻENIE


