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svítidla a světelné přístroje

Firma GAMAalumínium využila svoje 
skúsenosti pri výrobe hliníkových chladi-
čov a navrhla jedinečnú konštrukciu svie-
tidla pre verejné osvetlenie. 

Teleso svietidla je vyrobené z extru-
dovanej zliatiny hliníka EN AW 6060, 
ktorá sa vyznačuje výbornými vlastnos-
ťami pri odvode tepla. Teleso svietidla 
plní duálnu funkciu chladiča vnútorné-
ho vybavenia elektroniky s komfortnou 
rezervou tepelného odporu, čo umožňu-
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je jeho prevádzku aj v náročných tropic-
kých podmienkach. Úzky tvar telesa je 
navrhnutý s ohľadom na vplyv bočného 
vetra a s vrchnou plochou so samočistia-
cim efektom. 

LED zdroje OSRAM OSLON Squa-
re sú upevnené priamo na telese-chladiči 
svietidla pomocou vymeniteľných LED 
modulov. Optické vlastnosti svietidla ur-
čuje nízko stratová optika vhodná pre 
komunikácie tried ME4/ME5, ktorá je 
umiestnená priamo na telese bez difúzo-
ra. Svietidlo GAMAStreet tak disponuje 

merným svetelným výkonom až 
122 lm/W.

Vďaka vysokej flexibilite pro-
gramovania (AstroDIM, Step-
DIM, DALI, MainsDIM) môže 
byť výkon svietidla optimalizo-
vaný na rôzne podmienky po-
užitia. Inštalovaný predradník 
OSRAM Optotronic ponúka 
ochranu proti vysokému prepä-
tiu až do 8 kV v bežnom režime 
pre ochrannú triedu I a/alebo 
II v závislosti od typu skupiny 
s pripojením EQUI, chrániaci 
nie len LED predradník, ale tiež 

pripojené LED moduly. 
Krytie svietidla v triede IP67 zabez-

pečuje silikónové tesnenie, ktorého ži-
votnosť podporuje odvzdušňovací ventil 
v systéme telesa svietidla. Tesnosť kon-
štrukcie je zaručená aj jej pevným a pres-
ným formátom.

Spojením funkčnej a dizajnovo zaují-
mavej konštrukcie s elektronickou výba-
vou OSRAM má svietidlo ambície oslo-
viť zákazníka, ktorý s LED zdrojmi oča-
káva aj jej minimalistické zapracovanie 
do svietidla.


