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CHYTRÉ ŘEŠENÍ PRO BEZPEČNÝ PRŮCHOD
SMART SOLUTIONS FOR SAFE PASSAGE

Voděodolné svítidlo (IP65) LED Pro-Portal je speciálně 
vyvinuto pro osvětlování chodníků, chodeb, schodišť, skladů, 
toalet apod. Je k dispozici také jako nouzové osvětlení s 
mikrovlnným čidlem s 3-stupňovým stmíváním (100% → 20% 
→ 0%), s čidlem denního osvětlení (zap./vyp.). Svítidlo s i bez 
čidla může být konfigurováno jako master/slave.

The waterproof (IP65) LED Pro-Portal is specially developed for illuminating 
walkways, corridors, stairwells, storage rooms, toilets, etc. Available with 
emergency unit and improved microwave sensor: 3-step dim option (100% 
→ 20% → 0%) and daylight priority, whereby the on / off switch can be 
controlled by the amount of daylight. Luminaires with and without sensor 
can be configurated as master / slave.

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

• 3-stupně stmívání (100% → 20% → 0%)
• Priorita denního osvětlení
• Kryt z polykarbonátu (IK10) s opálovou 

optikou, odolné proti nárazu
• Volitelně k dispozici s vestavěným 

MW čidlem pohybu a / nebo s funkcí 
nouzového osvětlení

SPECIFIC FEATURES

• 3-step dimming option (100% → 20% → 0%) 
• Daylight priority
• Housing and opal lens from impact 

resistant (IK10) polycarbonate
• Optionally available with built-in 

microwave motion sensor and / or 
emergency unit
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3-STUPŇOVÉ STMÍVÁNÍ (3-STEP DIMMING) PRIORITA DENNÍHO OSVĚTLENÍ(DAYLIGHT PRIORITY)

• Vodotěsné(IP65) přisazené svítidlo Prolumia Pro-Portal
• Kryt z polykarbonátu (IK10) a opálová optika, odolné proti 

nárazu
• Změna zdroje světla pomocí mikrospínače (600/300 Lm)
• Dvojitá izolace (uzemnění není nutné)
• K dispozici s neviditelným integrovaným mikrovlnným detekto-

rem pohybu, čidlo s nastavitelnými funkcemi: rozsah detekce, 
napájení a pohotovostní režim, doba a úroveň denního světla

• 3-stupňové stmívání (100% → 20% → 0%) (pouze verze s čidlem)
• Čidlo denního osvětlení: zap./vyp. založený na intezitě denního 

osvětlení (pouze verze s čidlem)
• Svítidla s i bez snímače mohou být konfigurována jako 
   master/slave
• K dispozici nouzové osvětlení
• K dispozici s čidlem denního osvětlení
• Světelný tok nastavitelný mezi 100%, 70% a 50%

Použití: osvětlení chodeb, schodišť, toalet, apod.

• Waterproof (IP65), surface mounted LED (portal) luminaire
• Housing and opal lens from impact resistant (IK10)  

polycarbonate
• Choose between 600 or 300 Lumen by means of a microswitch
• Double insulated (earthing not necessary)
• Available with invisible built-in microwave motion detection 

sensor with adjustable detection range, power/standby  
time and daylight level

• 3-step dimming option (100% → 20% → 0%) 
(only versions with sensor)

• Daylight priority: on/off based upon daylight  
(only versions with sensor)

• Fixtures with and without sensor can be combined  
as master/slave

• Emergency version available
• Available with photocell
• Light output switchable between 100%, 70% and 50% 

Applications: lighting of corridors, hallways, staircases, storages, toilets, etc.

Zdroj světla (Light source): LED SMD 2835
Teplota chromatičnosti (Color temperature): 3000K (Teplá bílá) (Warm white),
4000K (Neutrální bílá) (Pure white)
Světelný tok (Light output): Nastavitelné 600LM/300LM
Provozní teplota (Operating temperature): -20°C - +50°C
Životnost (hod) (Rated life hours): > 50.000
Napájení (Input): 220-240V AC 50/60Hz
Účiník (Power factor): > 0.90
Úhel vyzařování (Beam angle): 120°
Příkon (včetně napájení) (Power consumption (driver included)): 6W

Třída ochrany (Electrical safety class): Třída II (Class II)

Kryt (Housing): Polycarbonát (Polycarbonate)

Optika (Diffuser): Polycarbonát (Polycarbonate)

Teplota chormatičnosti
Color temperature

0: Teplá bílá, 3000K
 Warm white
6: Neutrální bílá, 4000K
 Pure white

Možnosti
Options

0: Standardní verze 
 Standard version
1: + mikrovlnné čidlo (+1W) 
 + microwave sensor
2: + nouzové osvětlení (+1.5W) 
 + emergency mode
3: + nouzové osvětlení + MW čidlo (+2W) 
 + emergency mode - microwave senzor
5: + čidlo denního osvětlení
 + photocell

400100/ .. / ..

LED Pro-Portal
6W, vč. LED napájení

6W, including LED driver

Únikový východ nahoru
Exit sign - Up
40010040  

Únikový východ vlevo
Exit sign - Left
40010042  

Únikový východ vpravo
Exit sign - Right
40010043  

Příslušenství
Accessories

LED Pro-Portal

6W, 120°

600Lm

4000K

Nouzový provoz

Emergency mode

Běžný provoz

Mains mode

120º

Mikrovlnné čidlo (Microwave sensor):
Detekční oblast (Detection area): 30 - 150° | Detekční oblast 
(Detection area): max. ø 14 m při 6 m montážní výšce (with a 
mounting height of 6 m) | Citlivost (Sensitivity): 25% - 50% - 75% - 
100% (lze nastavit) (adjustable) | Doba osvětlení (Hold time):  
5 - 30 sec. / 1 - 5 - 15 - 30 min. (lze nastavit) (adj.) | Doba 
orientačního osvětlení (Hold time orientation lighting): 0 - 10 - 20 
- 30 - 60 - ∞ min. (nast.) (adjustable) | Světelné čidlo (standard) 
(Light sensor (standard)): vyp. (off) - 15 - 10 - 5 Lux (nast.) 
(adjustable) | Světelné čidlo (priorita denního světla) (Light 
sensor (daylight priority)): vyp. (off) - 150 - 75 - 50 - 35 Lux (nast.) 
(adjustable)

Únikový východ dolů
Exit sign - Down
40010041  

167.0 lx

58.8 lx

41.7 lx

14.7 lx

6.5 lx

18.5 lx

3.2 m

6.5 m

9.8 m

3.9 m

7.9 m

11.8 m

1 m

2 m

3 m

71.8 lx
17.2 lx

17.9 lx
4.3 lx

7.9 lx
1.9 lx

DiameterEmHeight

Emergency mode

Emax
Mains mode

-/+180
150

120

90

60

30
0

-30

-60

-90

-120

-150

0.0

35.5

66.9

100.4

133.8

167.3

-/+180
150

120

90

60

30
0

-30

-60

-90

-120

-150

0.0

18.8

23.5

35.3

47.1

58.9

Čidlo denního osvětlení (Photocell):
Nastavitelná míra osvětlení (Adjustable light level): 5 - 200 Lux

LET ZÁRUKAZBOŽÍ SKLADEM
ITEM IN STOCK



0% / 100% / 20%

0% / 100%

20% / 100%

0% / 20% na základě denního světla (based upon daylight) / 100% při spuštění (when triggered)

A

B

C

D

Funkce čidla
Sensor functions

100% 100% 100%20%

100% 100%

20% 20% 20% 20% 100% 100%

20% 20% 100% 100%

Detekční zóna
Detection zone

Patroon wandmontage (Eenheid: m)
Voorgestelde montagehoogte: 1 - 1,8m

Wall mounting pattern (Unit: m)
Suggested installation height: 1 - 1.8m

Patroon wandmontage (Eenheid: m)
Voorgestelde montagehoogte: 2,5 - 6m

Ceiling mounting pattern (Unit: m)
Suggested installation height: 2.5 - 6m

Nákres nástěnného umístění (Wall mounting pattern) / Jednotky (Unit): m
Doporučená montážní výška (Suggested installation height): 1 - 1,8 m

Nákres stropního umístění (Ceiling mounting pattern) / Jednotky (Unit): m
Doporučená montážní výška (Suggested installation height): 2,5 - 6 m

Čidlo zaznamenává pouze pohyb člověka, nikoliv zvířat nebo vozidel apod.
The sensor only detects persons, not cars or similar. 
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