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PROFI SLIM
LINE LED

PROFI SLIM LINE LED to innowacyj-
na oprawa maszynowa przeznaczona         
do oświetlania  warsztatów samocho-
dowych. 

Dostępne wersje pozwalają na montaż 
zarówno na różnorodnych podnośnikach 
samochodowych, jak i w kanałach warsz-
tatowych. 

Polski producent

Technologia LED GO!

Wysoka moc świecenia

Smukła konstrukcja

Wstrząsoodporność IK10

Wzmocniona konstrukcja

5 lat dostępności części zamiennych

Olejo i wodoodporność IP65

++
+
+
+
+
+
+

W PROFI SLIM LINE LED zastosowaliśmy najnowocześniejsze technologie oświetleniowe. Pozwalają one 
połączyć w jednym produkcie wszystkie funkcje profesjonalnego oświetlenia miejsca pracy wraz z oszczędno-
ścią. Autorska technologia LED GO! zaprojektowana przez nas i zastosowana w PROFI SLIM LINE LED wpływa na 
zmniejszenie zużycia energii o 50% (w porównaniu ze świetlówkami energooszczędnymi wiodących producen-
tów), przy jednoczesnym zachowaniu tych samych parametrów świetlnych. Oprawom naszym przyznano jedną 
z najwyższych klas efektywności energetycznej A+.

Diody LED GO! to ~50 000 godzin trwałości (~6 lat ciągłego świecenia) oraz 5 lat gwarancji dostępności 
części.* Pragmatycznie ważną cechą profesjonalnych opraw Lena Lighting S.A. z linii PROFI SLIM jest stała do-
stępność części zamiennych. Nawet po długich latach używania wystarczy wymiana niedrogich podzespołów, 
aby lampa nadal służyła w 100%!

W PROFI SLIM LINE LED działa specjalnie zaprojektowany i testowany w warunkach rzeczywistych układ elektro-
niczny zasilający diody. Pozwala on na maksymalne wykorzystanie atutów technologii LED GO!
* szczegółowe warunki gwarancji na www.lenalighting.pl
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KLUCZOWE
ZALETY

SMUKŁA KONSTRUKCJA

Oprawa charakteryzuje się kompaktową budową (jej 
średnica wynosi jedynie 20mm), dzięki czemu efektyw-
nie wpasuje się w miejsce montażu. 

WSTRZĄSOODPORNOŚĆ IK10

PROFI SLIM LINE LED to produkt solidny i odporny na 
uderzenia, a jednocześnie lekki i smukły. Rozwiązanie 
zaprojektowane zostało z myślą o użytkowaniu w wyma-
gających warunkach warsztatu samochodowego.  

REGULOWANY KĄT ŚWIECENIA

Uchwyty montażowe pozwalają na dowolny obrót 
oprawy, dzięki czemu istnieje możliwość wyboru opty-
malnego kąta świecenia. 

OLEJO i WODODPORNOŚĆ IP65

Specjalnie opracowana konstrukcja klosza oprawy 
PROFI SLIM chroni lampy przed szkodliwym wpływem 
olejów i smarów, a rączka wykonana została z olejo-
odpornego tworzywa.

+

+

+

+

+

WYSOKA MOC ŚWIECENIA

PROFI SLIM LINE LED zapewnia mocny strumień świa-
tła, nieporównywalnie wyższy niż w tradycyjnych źró-
dłach świetlówkowych. W trosce o najwyższy komfort 
pracy z PROFI SLIM LINE LED – zastosowaliśmy indywidu-
alnie zaprojektowany, poliwęglanowy klosz o mlecznej 
strukturze. Dzięki niemu uzyskaliśmy efekt równomier-
nego rozproszenia światła na dużej powierzchni oraz 
uniknęliśmy ryzyka świecenia męczącego dla wzroku. 
Kąt świecenia 120 stopni, strumień max 2550 lumenów z 
pojedynczej oprawy.

SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ

PROFI SLIM LINE LED oferowane są z dedykowanym 
systemem mocowań (uchwytów montażowych lub 
magnesów) oraz zintegrowane z łatwym do połącze-
nia systemem okablowania, złącz i zasilacza. Dzięki 
temu w łatwy sposób można stworzyć konfigurację 
połączeń dopasowaną do każdego warsztatu, a zamon-
towanie układu opraw jest intuicyjnie proste i szybkie. 
Dzięki zastosowaniu uchwytów magnetycznych montaż 
nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi (m.in. wier-
tarki).

+

+

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

PROFI SLIM LINE LED zasilana jest prądem o niskim na-
pięciu (24V DC), co niweluje możliwość porażenia prą-
dem elektrycznym podczas eksploatacji oraz pozwala 
na własnoręczne, bezpieczne zamontowanie opraw. 
III Klasa ochronności
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DOSTĘPNE 
WERSJE

KONFIGURACJE
ZESTAWÓW

indeks Kompletne zestawy
napięcie 

zasilające 
[V]

liczba opraw 
[szt.] moc [W]

strumień 
świetlny 

opraw* [lm]

wymiary 
oprawy 
[mm]

378805 2 x oprawa 14W wraz z zasilaczem, okablowaniem i uchwytami montażowymi 230 2 2x14 2x1750 ø20x1160

378881 2 x oprawa 21W wraz z zasilaczem, okablowaniem i uchwytami montażowymi 230 2 2x21  2x2550 ø20x1720

378898 4 x oprawa 14W wraz z zasilaczem, okablowaniem i uchwytami montażowymi 230 4 4x14 4x1750 ø20x1160

378812 4 x oprawa 21W wraz z zasilaczem, okablowaniem i uchwytami montażowymi 230 4 4x21  4x2550 ø20x1720

378904 6 x oprawa 14W wraz z zasilaczem, okablowaniem i uchwytami montażowymi 230 6 6x14  6x1750 ø20x1160

378829 6 x oprawa 21W wraz z zasilaczem, okablowaniem i uchwytami montażowymi 230 6 6x21  6x2550 ø20x1720

WERSJA 24V

378928 2 x oprawa 14W wraz z wtyczką CEE, okablowaniem i uchwytami montażowymi 24 2 2x14 2x1750 ø20x1160

378874 2 x oprawa 21W wraz z wtyczką CEE, okablowaniem i uchwytami montażowymi 24 2 2x21  2x2550 ø20x1720

378935 4 x oprawa 14W wraz z wtyczką CEE, okablowaniem i uchwytami montażowymi 24 4 4x14 4x1750 ø20x1160

378799 4 x oprawa 21W wraz z wtyczką CEE, okablowaniem i uchwytami montażowymi 24 4 4x21  4x2550 ø20x1720

378942 6 x oprawa 14W wraz z wtyczką CEE, okablowaniem i uchwytami montażowymi 24 6 6x14  6x1750 ø20x1160

378911 6 x oprawa 21W wraz z wtyczką CEE, okablowaniem i uchwytami montażowymi 24 6 6x21  6x2550 fi20x1720

* początkowy, tolerancja +/- 10%

Parametry opraw oświetleniowych podawane są z zachowaniem tolerancji dopuszczonej normą. Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów produktu na nie gorsze, 
w toku jego udoskonalania oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji. Karta techniczna nie jest ofertą handlową. Pełna, aktualna oferta Lena Lighting wraz z aktualnymi 
parametrami znajduje się na stronie www.lenalighting.pl.

Wersja dedykowana do mocowania na różnorodnych podnośnikach warsztatowych.
Zestaw zawierający 2 oprawy PROFI SLIM LINE LED wraz z zasilaczem, okablowaniem i standardowymi uchwytami 
montażowymi (4 szt.). 

Wersja dedykowana do mocowania w kanałach warsztatowych.
Zestaw zawierający 4 oprawy PROFI SLIM LINE LED wraz z zasilaczem, okablowaniem i standardowymi uchwytami 
montażowymi (8 szt.). 

Wersja dedykowana do mocowania w kanałach warsztatowych.
Zestaw zawierający 6 opraw PROFI SLIM LINE LED wraz z zasilaczem, okablowaniem i standardowymi uchwytami 
montażowymi (12 szt.). 

RozdzielaczPROFI SLIM LINE LED 2550lm
Kabel 5m

Kabel 3m

Kabel 1m

Zasilacz 230V / 24V
2m kabla z wtyczką

LEGENDA
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ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wlkp.
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