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Číselník výrobkov podľa
variantu osvetlenia

Príklady použitia v osvetľovacích 
zostavách Ledix

INTELIGENTNÉINTELIGENTNÉ
OSVETLENIE LEDOSVETLENIE LED

NOVINKA

Osvetlenie s čidlom pohybu a súmraku

Osvetlenie so záložným zdrojom napätia

Osvetlenie so zabudovaným rádiovým prijímačom

Osvetlenie so zabudovaným rádiovým RGB ovládačom

Spolupráca LED osvetlenia Ledix s fotovoltaickými 
článkami

Niektoré typy osvetlenia série MUNA, MOZA, TIMO, RUBI 
a NAVI sú vybavené záložným akumulátorom. Táto funkcia 

umožňuje prácu osvetlenia aj po výpadku napájacieho napätia. Funkcia 
je dostupná iba u osvetlenia vo verzii napätia na 14 V DC. Záložný zdroj 
je akumulátor typu NiMh. Kapacita plne nabitého akumulátora umožňuje 
prácu osvetlenia na cca 1,5 h od zániku napájacieho napätia. Po nábehu 
napätia sú akumulátory dobíjané po dobu max. 10 h. Proces dobíjania je 
kontrolovaný elektronickým systémom. Funkcia záložného zdroja môže, 
ale nemusí byť aktívna v závislosti na spôsobe zapojenia. Okrem zapojenia 
so záložným zdrojom je možné zapínanie / vypínanie osvetlenia z klasic-
kého vypínača.

Niektoré typy osvetlenia série MUNA, MOZA, RUBI, a NAVI 
sú vybavené svetelným a pohybovým čidlom. Pohybové či-

dlo je typ PIR a umožňuje zopnutie osvetlenia po zaznamenaní pohybu v 
detekčnej oblasti snímača. Zopnutie je udržované tak dlho, kým sa objekt 
nachádza v dosahu funkcie pohybového senzora. Po opustení detekčnej 
oblasti osvetlenia zostane zapnuté ešte po dobu t = 2 ÷ 35 s, v závislosti 
od nastavenia potenciometra Time. Súmrakový spínač umožňuje zapnutie 
osvetlenia iba pri nastavenej intenzite svetla. Citlivosť súmrakového sníma-
ča je regulovaná v rozsahu 2 ÷ 20 lux pomocou potenciometra Lux, čo 
umožňuje precízne nastaviť tzv „úroveň súmraku”. Šošovka v osvetlení je 
vybraná a umiestnená tak, aby zaisťovala optimálne podmienky detekcie 
pohybu, s prihliadnutím na špecifikáciu montáže na komunikačných spoj-
niciach, schodoch alebo chodbách. Dosah čidla je do cca 2 ÷ 3 m od 
svietidla pod uhlom 120o. Osvetlenie s čidlom pohybu sú vybavené do-
datočným beznapäťovým kontaktom s max zaťažením 3 A, to umožňuje 
jednoduchú inštaláciu jednoduchých systémov ovládania osvetlenia na 
komunikačných spojeniach.

Niektoré typy LED osvetlenie séria MUNA, MOZA, TIMO, RUBI a 
NAVI sú vybavené rádiovým prijímačom spolupracujúcim s niekto-

rými vysielačmi systému diaľkového bezdrôtového ovládania EXTA FREE. 
Osvetlenie sa vyrába v dvoch napäťových modifikáciách 14 V DC a 230 V 
AC. Rádiové prijímače zabudované v osvetlení pracujú na frekvencii 868,32 
MHz. Prenos je vedený s adresou tak, aby nedochádzalo k vzájomnému 
rušeniu s inými svetlami a vylúčilo sa náhodné spínanie a vypínanie. K jed-
notlivému osvetleniu je možné pripísať 32 rôznych vysielačov EXTA FREE.

Niektoré typy LED osvetlenia série MUNA, MOZA, TIMO, RUBI, a 
NAVI v prevedení s RGB diódami majú zabudovaný rádiový RGB 

ovládač. Ovládač spolupracuje s niektorými vysielačmi bezdrôtového sy-
stému EXTA FREE (www.neco.sk ) a diaľkovým RGB ovládačom P - 260. 
Osvetlenie sa vyrába v dvoch napäťových modifikáciách 14 V DC a 230 V 
AC. Rádiový RGB ovládač zabudovaný do osvetlenia pracuje na frekvencii 
868,32 MHz. Prenos medzi vysielačom a prijímačom je zaistený príslušne 
vedenou adresou. K jednému osvetleniu môžeme priradiť maximálne 32 
zvolených vysielačov. Prenos je vykonávaný takým spôsobom, aby sa ma-
ximálne predĺžila životnosť batérie vo vysielači, ktorá činí v priemere 3 ÷ 5 
rokov.

LED osvetlenie v napäťovej variante na 14 V DC je ideálne pre 
priamu spoluprácu s fotovoltaickými článkami PV, ktoré pretvárajú 

slnečnú energiu na energiu elektrickú. Spojenie fotovoltaických článkov a 
hermetického prevedenia LED osvetlenia poskytuje veľmi široké možnosti 
aplikácií osvetlenia tejto skupiny v záhradách, altánkoch, letných domče-
koch a miestach, kde je vedenie klasickej elektroinštalácie ťažké alebo do-
konca nemožné.

1. Prevedenie s pohybovým a svetelným čidlom je dostupné v sérii osvetlenia: 
MOZA, MUNA, RUBI, NAVI.

2. Prevedenie so záložným akumulátorom je dostupné v sérii osvetlenia: 
MOZA, MUNA, TIMO, RUBI, NAVI (iba v napäťovom prevedení na 14 V DC).

3. Prevedenie so zabudovaným rádiovým prijímačom je dostupné v sérii osvetlenia: 
MOZA, MUNA, TIMO, RUBI, NAVI.

4. Prevedenie so zabudovaným rádiovým RGB prijímačom je dostupné v sérii 
osvetlenia : MOZA, MUNA, TIMO, RUBI, NAVI.

5. Prevedenie s RGB farbou svetla je dostupné u série osvetlenia: MOZA, MUNA, 
TERA, TIMO, RUBI, NAVI, SONA.

6. Možnosť montáže na omietku je dostupná v sérii osvetlení napájaných napätím  
14 V DC.
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SERIA FARBY SVETLA
Biela studená
Biela teplá
Červená
Zelená
Modrá
RGB

FAREBNÉ PREVEDENIE
Aluminium

Kartáčovaná oceľ

Grafit

Patinované zlato

14 V DC

230 V AC

Na omietku

Pod omietku

Pod omietku

FUNKCIE

NAPÁJANIE

MONTÁŽ

Štandart
Zabudované čidlo
pohybu a svetla
Zabudovaný záložný
akumulátor

Zabudovaný rádiový 
prijímač
Zabudovaný rádiový
RGB ovládač
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S potešením Vám predstavujeme modernú sériu inteligentných 
osvetľovacích prvkov Ledix. Séria Ledix je rad svietidiel pre LED 
žiarovky doplnená napájacími a riadiacimi prvkami. LED svietidlá 
sa vyznačujú kovovým prevedením a bohatou farebnosťou, čo 
umožňuje rôzne variácie v interiéri aj exteriéri (napr. podsvietenie 
komunikačných spojníc, fasád budov, nábytku).Riadiace jednot-
ky, v spojení so svietidlami, umožňujú vytvoriť aplikácie s rôzno-
rodou funkcionalitou:
• Rozsvietenie a zhasínanie pomocou pohybového čidla zabu-

dovaného v kryte osvetlenia.
• Ovládanie farby a intenzity svietenia rádiovým ovládaním po-

mocou diaľkového ovládača alebo klávesových tlačidiel.
• Zabezpečenie svietenia po zániku napätia v napájacej sieti po-

mocou integrovaných záložných akumulátorov.
Vlastnosťami, ktorými sa séria Ledix vyznačuje oproti iným séri-
ám osvetlenia sú:
• Vysoký stupeň ochrany IP pri 14 V, možnosť použitia osvetlenia 

v exteriéroch,
• Napájanie napätím 14 V DC, 230 V AC alebo z fotovoltaickej 

siete,
• Možnosť montáže na omietku a taktiež pod omietku,
• Dostupnosť širokej škály farieb svietidiel i svietenia.

LED OSVETLENIELED OSVETLENIE LED OVLÁDAČELED OVLÁDAČE LED ZDROJE

TRANSFORMÁTORY

LED ZDROJE

TRANSFORMÁTORY

TERA

Popis piktogramov

SLR-01

SDL-01

SLR-02

SDL-11

Ovládače jednofarebné

Ovládače DALI

ZNP-02-14
14 V / 2 W

ZNP-08-14
14 V / 8 W

ZNP-15-14
14 V / 15 W

Zdroje do krabice

Dostupné tiež v prevedení 12 V:
ZNP-02-12, ZNP-08-12, ZNP-15-12

TICO Varianty prevedenia

MUNA Varianty prevedenia

MOZA Varianty prevedenia

RUBI Varianty prevedenia

TIMO Varianty prevedenia

NAVI Varianty prevedenia

SONA Varianty prevedenia

zaťaženie výstupu 3 x 4 A

2 výstupné
kontakty

10 ÷ 14 V DC 230 V AC 230 V AC 230 V AC
s výstupom PWM a 

kontaktu relé, 
dostupná funkcia 

stmievania

s relé výstupom verzia 
ekonomická

bezdotykový
vypínač

s funkciou stmievania a plynulé 
alebo skokové zmeny farieb

diaľkový ovládač P-260 
+ ovládač RGB SLR-11

ovládanie drôtové
alebo bezdrôtové

ovládač jednofarebný

ovládanie potenciometrom 
1 ÷ 10 V

ovládač RGB

zaťaženie výstupu 3 x 2,5 A

3 výstupy
tranzistorové

ovládanie
bezdrôtové

ovládanie
drôtové

ovládanie
potenciometrom 1÷10 V

Dostupné tiež v prevedení 12 V:
ZNN-08-12, ZNN-15-12

Dostupné tiež v prevedení 12 V:
ZNM-08-12, ZNM-10-12, ZNM-15-12

SLR-11 SLR-12 SLR-13

Ovládače RGB

ZNN-08-14
14 V / 8 W

ZNN-15-14
14 V / 15 W

Zdroje na omietku

WLN-01 WLP-01

Zosilňovače RGB

ZNM-08-14
14 V / 8 W

ZNM-10-14
14 V / 10 W

ZNM-15-14
14 V / 15 W

Modulové zdroje

ROP-03 ROP-04

Rádiové prijímače do krabice

SOL-10 s panelom 10 W
SOL-20 s panelom 20 W

SSL-01

Sady a solárne ovládanie

WDN-01 WDN-02 WDN-03 WDN-04

Dotykový vypínač

ETZ50 ETZ60 ETZ70
ETZ105 ETZ150 ETZ210

Prevedenie štandardné
výkon od 0 do 210 W

ETW50 ETW60 ETW70
ETW105 ETW150 ETW210

Prevedenie hermetické
výkon od 0 do 210 W

Elektronické transformátory
P-260 SLR-11P

Diaľkový
ovládač 

Sada bezdrôtového 
ovládania

Napájacie napätie:
10÷14 V DC / 14 V DC / 230 V AC

Miesto montáže:
exteriér / interiér
Montáž: na omietku / v otvore alebo inštalačnej  
krabici Ø 60 mm (prípadne Ø 68 mm)

Krytie:
IP20 / IP44
Krytie: IP56 - vyžaduje prevedenie pripojenia s krytím 
nie menším ako IP56
Počet LED žiaroviek tvoriacich svetelný zdroj:
2 / 4

Spolupráca so solárnym systémom PV

Zabudovaný akumulátor: záložný zdroj na cca 1,5 h 

Zabudované pohybové čidlo PIR /  
zabudované súmrakové čidlo
Zabudovaný rádiový prijímač spolupracujúci 
s vysielačom EXTA FREE

Svetlo s RGB diódami

Spolupráca s potenciometrom v rozmedzí 1 ÷ 10 V

Montáž na DIN lištu TH35 / inštalačnú krabicu 
Ø 60 mm (prípadne Ø 68 mm)

Napájanie batériami:
3 x AAA (R03)

Trieda ochrany:
II / III
Bezpečnostný transformátor odolný proti skratu

Nezávislý konvertor - elektronický transformátor 
s možnosťou využitia mimo zostavu osvetlenia
Spolupráca s vysielačmi systému EXTA FREE

Realizácia funkcie postupného rozsvietenia 
a stmievania

Zabudovaný rádiový ovládač RGB
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