
Pakiet rozwiązań

Więcej informacji:
www.philips.pl/coreline

*  Dane oparte na średniej europejskiej wynoszącej 0,48 PLN / kWh (z uwzględnieniem kosztów 
konserwacji i wymiany lamp) oraz projektu oświetlenia dla tego pakietu rozwiązań.

Oświetlenie małego magazynu
Szukanie potrzebnych materiałów lub dokumentów  
może być trudne. Jeśli jednak wiesz gdzie szukać,  
problem znika.

Magazyny często są ciasne i korzysta z nich dużo ludzi. Jednak dzięki 
odpowiedniemu oświetleniu praca w nich może być łatwiejsza.  
Czyste białe światło emitowane przez starannie rozmieszczone oprawy 
tworzy właściwą atmosferę, a technologia przyciemniania opraw z 
czujnikami ruchu pozwala zwiększyć oszczędność energii nawet o 70%.

Pakiet rozwiązań do 
małego magazynu: 
CoreLine Batten 
LED38S i czujnik  
ruchu LRM1032

Mały magazyn

70%

Połączenie oprawy LED z inteligentnym 
sterownikiem pozwala uzyskać maksymalną 
wydajność i oszczędność energii

Tradycyjne
Oprawa konwencjonalna 2x36 W TLD (4x)

Pakiet rozwiązań
CoreLine Batten LED38S (4x) z czujnikiem

7436 PLN

1920 PLN

Oszczędności  
przez cały okres  
eksploatacji *

5516 PLN

Nawet o

mniejsze zużycie 
energii



Zalety pakietu Dane techniczne pakietu

CoreLine Batten LED38S
Typ BN120C LED38S/830 PSU L1200 

 BN120C LED38S/840 PSU L1200

Moc 40 W

Strumień świetlny 3800 lm

Temperatura barwowa 3000 K, 4000 K 

Wskaźnik oddawania barw ≥ 80

Trwałość 50 000 godz.

Liczba opraw na MCB 16A typu B ≤ 24

Kod zamówieniowy (EOC) 89961699 3000 K 

 89957999 4000 K

 
Czujnik ruchu LRM1032
Zasięg wykrywania na wysokości 0,8 - 1,5 m 8 m

Zalecana wysokość montażu 1,2 m

Opóźnienie reakcji 10 s - 30 min (w 10 krokach) 

Liczba opraw na jednym sterowniku ≤ 10

Kod zamówieniowy (EOC) 44225800 LRM1032 3w 

 44227200 LRM1033 2w (zamiennik)

Projekt oświetlenia małego magazynu

Elementy pomieszczenia
Elementy pomieszczenia, takie jak 
półki i szuflady, wpływają na rozsył 
strumienia świetlnego. Najlepiej jest 
umieścić oprawy między tymi 
elementami. Zapewni to odpowiednie 
natężenie oświetlenia pionowego.

Projekt oświetlenia

Sterowniki
Rozmieszczenie czujników ruchu przy 
wejściach i na meblach w pomieszczeniu 
zapewni odpowiedni zasięg wykrywania.

Wymagane natężenie oświetlenia
Wymaganie EN12464-1 przy podłodze: 
100 lx. w pomieszczeniach 
magazynowych i 200 lx w archiwach. 
Wyższy poziom poprawia widoczność.

Typy oprawy Liczba opraw Em [lx] Moc oprawy Moc zainstalowana W/m2 W/m2/100lx

Oprawa konwencjonalna 2xTLD36 W 4 193 72 W 288 W 9,6 5,5

CoreLine Batten LED38S 4 163 40 W 160 W 5,3 2,2

Schemat zasięgu wykrywania

• Zastępuje konwencjonalne  
oprawy ze świetlówkami TL-D

• Oszczędność energii
• Brak emisji UV

• Czujnik ruchu zastępuje 
tradycyjny włącznik światła

• Wyłącza światło, kiedy nie  
jest ono potrzebne
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