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4040 lat doświadczenia w produkcji diod LED
years experience in LED products

Lux LED to firma specjalizująca się w produkcji opraw LED do oświetlenia przemysłowego oraz profesjonal-
nych projektorów dla sportu i ogrodnictwa. Lux LED ma swoje korzenie w firmach i ludziach, którzy żyli hi-
storią diod LED od 40 lat podczas których wyznaczyli znaczące kamienie milowe w rozwoju tej technologii.

Historia diod LED to nasza historia; zaczyna się w 1981 roku, kiedy pierwsze diody LED, czerwona i zielona, miały już 19 
lat; trwa nadal w latach 90., kiedy NICHIA, dziś największy producent diod LED na świecie, odkrywa technologię InGaN 
koloru niebieskiego. Pojawienie się niebieskiego zrewolucjonizowało rynek LED, ponieważ w połączeniu z czerwonym 
i zielonym umożliwiło stworzenie pełnokolorowego piksela, za pomocą którego stworzyliśmy tysiące dużych ekranów. 
Niebieska dioda LED położyła również podwaliny pod rozwój białej diody LED i tak rozpoczęliśmy ścieżkę oświetleniową. 
Lux LED nie jest więc efemerydą  zrodzoną z możliwości, jakie oferuje rynek LED, ale ewolucją projektu, który trwa od 40 lat.

 
Lux LED is a company specialized in the production of LED luminaires for industrial lighting and professional projectors 
for sports and horticulture. Lux LED has its roots in companies and people who have lived the history of LEDs; in techni-
cians who have 40 years experience in which they have marked significant milestones in the evolution of this technology.  

The history of LEDs is our history; begins in 1981, when the first LEDs, red and green, were already “old” for 19 years; and 
continue in 1990s,  when  NICHIA, today the best LED productor in the world, discover the technology InGaN of blue. The 
arrival of blue has revolutionized the LED market because, combined with red and green, it has allowed us to create the 
full color pixel, with which we have made thousands of giant screens. The blue LED has laid the foundations for the de-
velopment of the white LED and with this we started the lighting course. Lux LED is therefore not an improvisation, born 
of the opportunities that the market offers to LEDs,  but the evolution of a project that has been going on for 40 years.
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Opatentowany ekran

Patented screen

Silikonowa optyka

Silicone optics

Sciemniacz

Dimmer
IP 69K

Front z aluminium

Aluminium front

Odzysk ciepa

Heat recovery SZEROKA (01)
LARGE (01)
Ta optyka jest używana w modelu FLORA i została zaprojektowana 
tak, aby zapewnić dobrą jednorodność nawet w odległości 30/40 cm 
od wierzchołków roślin. Rzut światła jest czworokątny, aby zoptyma-
lizować dystrybucję nawet w małych pudełkach.

This optic is used in the FLORA model and has been designed to give 
a good uniformity even at a distance of 30/40cm from the top of 
the plants. The light projection is quadrangular so as to optimize the 
distribution even in small boxes.

ASYMETRYCZNA (06)
ASYMMETRIC (06)
Idealny do uprawy w wąskich rzędach od 60 cm do 1 m. Wyraźn-
ie ścięty stożek światła zmniejsza rozpraszanie energii o 20-30% w 
porównaniu z tradycyjnymi oprawami LED.

Ideal for narrow rows, with plants from 60cm to 1 m height. The cone 
of light, with a clean cut, reduces energy dispersion by 20-30% com-
pared to traditional LED luminaires.

SKONCENTROWANA (07)
CONCENTRATED (07)
Przeznaczony do upraw szerokorzędowych, od 1 m do 3 m, w szklar-
niach o wysokości do 6 m. W większości instalacji urządzenia są in-
stalowane w podwójnym rzędzie, po prawej i lewej stronie rzędów; 
Dzięki temu rozwiązaniu uzyskuje się bardzo wysokie wartości jed-
norodności i sprawności przy oszczędności energii rzędu 30-40% w 
porównaniu ze zwykłymi oprawami LED.

Designed for crops with wide rows, from 1m to 3m, in greenhouses 
as high as 6m. In most installations the devices are placed in double 
rows, to the right and left of the rows; with this solution you get very 
high uniformity and efficiency values with energy saving of 30-40% 
compared to the common LED devices.

ROZPROSZONA (08)
DIFFUSED (08)
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STL H GROWLIGHT OPTICS
Zaprojektowany z myślą o dużych, niskich i równomiernych uprawa-
ch, optyka ta gwarantuje 90% jednorodności nawet przy wysokości 
1 metra co pozwala na oszczędności rzędu 15-20% w porównaniu z 
lampami LED bez optyki.

Designed for extended, low and uniform cultivations, this optic gua-
rantees  the 90% uniformity still at 1 m height and allows a saving of 
15-20% compared to LED lamps without optics.



STL H GENERATION
Czwarta generacja świateł do uprawy w ogrodnictwie 
to nie tylko diody LED i elektronika, ale także termody-
namika i optyka świetlna. W oprawach LED, w tradycyj-
nej technologii, front jest po prostu wykonany ze szkła 
lub tworzywa sztucznego, a światło rozchodzi się po 
całym pomieszczeniu. W technologii LuxLED nie wy-
stępuje szkło, a optyka jest aluminiowo-silikonowa. 
Przód wykonany jest z aluminium, aby lepiej odprowa-
dzać ciepło wytwarzane przez diody LED i odzyskiwać 
je, promieniując je na uprawy.

The fourth generation of growlight for horticulture is 
not just LED and electronics but also thermodynamics 
and light optics. In LED appliances, with traditional te-
chnology, the front is simply made of glass or plastic 
and the light spreads throughout the environment. In 
LuxLED technology there is no glass but aluminum 
and silicone optics. Aluminium front, to dissipate bet-
ter the heat produced by LEDs and to recover it, radia-
ting it on crops.

Optics, to concentrate light only where it is nee-
ded to grow plants.

Optyka, skupia światło tylko tam, gdzie jest po-
trzebne do wzrostu roślin.

Silikon, jest materiałem bardziej przezroczystym niż 
szkło, a jednocześnie jest najlepszą ochroną przed kur-
zem i wodą. W rzeczywistości obudowa STL jest odpor-
na na zanurzenie i strumienie wody pod wysokim ciśn-
ieniem (IP68 / 69K). Silikonowa optyka oprócz poprawy 
jednorodności i skupiania światła tylko na kulturach, 
oszczędza dużo energii w porównaniu z konwencjonal-
nymi oprawami LED, zmniejsza kąt wnikania światła w 
listowie, dzięki czemu fotosynteza jest bardziej wydaj-
na.

Silicone, because it is a more transparent material than 
glass and is also the best protection against dust and 
water, in fact the STL case resists immersion and high 
pressure water jets (IP68 / 69K). The silicone optics, in 
addition to improving uniformity and focusing the light 
only on the culture, saving a lot of energy compared to 
conventional LED luminaires, reduce the angle of pene-
tration of light into the foliage making photosynthesis 
more efficient.

+ + =

STL H MORE EFFICIENT
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GREENHOUSE FLOR

 Linia STL GREENHOUSE FLOR została zaprojektowana z myślą o uprawie konopi w szklarniach również oświetlonych 
naturalnym światłem, z najlepszymi wynikami wzrostu i kwitnienia. Widmo „S” zawiera dobry procent niebieskiego (450 
nm) i wysoki procent czerwonego (660 nm) oraz wszystkie inne częstotliwości chromatyczne (pełne widmo), niezbędne 
do uzyskania ilości i jakości produktu. Optyka została specjalnie zaprojektowana do upraw rzędowych, gdzie koncen-
truje 95% energii na roślinach, unikając odpadów w obszarach usług; dzięki temu mają wydajność o 25-30% wyższą niż 
zwykłe diody TOP. Moduł świetlny jest bardzo kompaktowy, z oddzielnym sterownikiem, który obniża temperaturę i 
wydłuża jego żywotność. Moduł LED i sterownik montowane są na specjalnych profilach aluminiowych, specjalnie za-
projektowanych, aby ułatwić montaż w najlepszych pozycjach. Zazwyczaj umieszcza się je w górnej części szklarni, poza 
rzędami, aby nie zasłaniały światła słonecznego.

The STL GREENHOUSE FLOR line has been designed for 
cannabis cultivation in greenhouses also illuminated by na-
tural light and with the best results of growth and flowering. 
The “S” spectrum contains a good percentage of blue (450 
nm) and a high percentage of red (660 nm) as well as all 
other chromatic frequencies (full spectrum), indispensable 
for obtaining quantity and quality of the product.

The optics have been specially designed for row crops where they concentrate 95% of the energy on the plants, avoiding 
waste in the service areas; for this they have an efficiency of 25-30% higher than simple TOP LEDs. The light module is 
very compact, with separate driver to reduce the temperature and increase its life. LED module and driver are installed 
on special aluminum profiles, specially designed to facilitate installation in the best positions. Generally they are placed 
in the upper part of the greenhouse, outside the rows so as not to obstruct the sunlight.

STL H3-S06 STL H3-S07

STL H3-S06 DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA STL H3-S07

270÷ 480 V AC 50/60 Hz Napięcie zasilania
Voltage 270÷ 480 V AC 50/60 Hz

202W Moc
Power 202W

≥ 0.95 PFC ≥ 0.95

LED Źródło światła
Lightsource LED

40 OSRAMOSRAM power LED LED biały
White LED 40 OSRAM power LED

56 OSRAMOSRAM power LED LED czerwony
Red LED 56 OSRAM power LED

660 µmol/s (3,27 µmol/J) Nominalne PPF
Nominal PPF 660 µmol/s (3,27 µmol/J)

Silikonowy - ASYMETRYCZNA 30° x 60°
Silicone - ASYMMETRIC 30° x 60°

Optyka
Optic

Silikonowy - SKONCENTROWANA 40° x 50°
Silicone - CONCENTRATED 40° x 50°

Aluminium / stal nierdzewna
Aluminium / stainless steel

Obudowa
Case

Aluminium / stal nierdzewna
Aluminium / stainless steel

IP67/ IP69K Klasa IP
IP protection IP67/ IP69K

-30°C +45°C Temperatura robocza
Working temperature -30°C +45°C

332x300x25 mm Wymiary
Dimensions 332x300x25 mm

4,2 Kg Masa
Weight 4,2 Kg

0÷98% R Wilgotność pracy
Working humidity 0÷98% R

10 Stopien odporności IK
IK resistance degree 10

I/III Klasa izolacji
Insulation class I/III

> 60.000 h L80 Żywotność urządzenia
Lifetime > 60.000 h L80

246x77x40 mm Sterownik (wymiary)
Driver (dimensions) 246x77x40 mm

1,30 Kg Sterownik (masa)
Driver (weight) 1,30 Kg
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GREENHOUSE VEG STL H3-V07  STL H3-V08

Oprawy STL H3-V zostały zaprojektowane w celu 
zintegrowania naturalnego światła z uprawami ko-
nopi w szklarni i zapewnienia najlepszych wyników 
wzrostu wegetatywnego o każdej porze roku. Widmo 
OUTDOOR VEG zawiera wysokie poziomy niebieskie-
go (450 nm) i czerwonego (660 nm), ale także wszy-
stkie inne częstotliwości chromatyczne (pełne wid-
mo), niezbędne do uzyskania masy i jakości produktu. 
Optyka została zaprojektowana tak, aby zapewnić 
maksymalną wydajność w uprawach przedłużonych, 
ale przede wszystkim w uprawach rzędowych, gdzie 
plony są o 20-30% wyższe niż w przypadku zwykłych 
lamp LED. Projektory i powiązane sterowniki, odd-
zielone w celu poprawy rozpraszania ciepła, są in-
stalowane na specjalnych aluminiowych prowadnica-
ch, które można zawiesić na konstrukcjach szklarni, 
specjalnie zaprojektowanych w celu uzyskania ma-
ksymalnej wydajności i łatwości instalacji.

The  STL H3-V device have been designed for cannabis 
cultivation in greenhouses also illuminated by natural light 
and with the best results of vegetative growth. The STL 
GREENHOUSE VEG spectrum contains high levels of blue 
(450 nm) and red (660 nm) but also all other chromatic 
frequencies (full spectrum), indispensable for obtaining 
quantity and mass of the product.

The optics have been designed to provide maximum efficiency in row crops, where the yield is 20-30% higher than 
common LED lamps. The projectors and related drivers, separated to improve heat dissipation, are positioned on special 
aluminum bars, specially designed to be easily installed in the greenhouse structures and to obtain maximum perfor-
mance and ease of installation.

STL H3-V07 DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA STL H3-V08

270÷480V AC 50/60 Hz Napięcie zasilania
Voltage 270÷480V AC 50/60 Hz

226W Moc
Power 226W

≥ 0.95 PFC ≥ 0.95

LED Źródło światła
Lightsource LED

72 OSRAMOSRAM  power LED LED biały
White LED 72 OSRAM power LED

24 OSRAMOSRAM power LED LED czerwony
Red LED 24 OSRAM power LED

626 µmol/s (2,77 µmol/J) Nominalne PPF
Nominal PPF 626 µmol/s (2,77 µmol/J) 

Silikonowy - SKONCENTROWANA 40° X 50°
Silicone - CONCENTRATED 40° X 50°

Optyka
Optic

Silikonowy – ROZPROSZONA 60° X 90°
Silicone - DIFFUSED 60° X 90°

Aluminium / stal nierdzewna
Aluminium / stainless steel

Obudowa
Case

Aluminium / stal nierdzewna
Aluminium / stainless steel

IP67/ IP69K Klasa IP
IP protection IP67/ IP69K

-30°C +45°C Temperatura robocza
Working temperature -30°C +45°C

332x300x25 mm Wymiary
Dimensions 332x300x25 mm

4,2 Kg Masa
Weight 4,2 Kg

0÷98% R Wilgotność pracy
Working humidity 0÷98% R

10 Stopien odporności IK
IK resistance degree 10

I/III Klasa izolacji
Insulation class I/III

>60.000 h L80 Żywotność urządzenia
Lifetime >60.000 h L80

246x77x40 mm Sterownik (wymiary)
Driver (dimensions) 246x77x40 mm

1,30 Kg Sterownik (masa)
Driver (weight) 1,30 Kg
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STL H3-TWINS

Rozwiązanie 2 urządzeń, sprzężonych i nachylonych pod kątem 10°, zostało zaprojektowane tak, aby uzyskać ma-
ksymalną wydajność w uprawie indoor z rzędami o szerokości 1,1 - 1,3 m. Umieszczając lampy z prawej i lewej strony, 
nachylone w kierunku środka rzędu, uzyskuje się wysoką równomierność oświetlenia na wszystkich roślinach i rozpros-
zenie energii świetlnej poza uprawę, poniżej 5%. Pary opraw można ustawić w odległości 90-100-110-120 cm między 
nimi; pozwala to znaleźć optymalne rozwiązanie w każdym środowisku. Urządzenie jest wyposażone w kable typu plug 
and play zarówno do zasilania, jak i ściemniacza, dzięki czemu instalacja i regulacja jasności są bardzo proste.

The solution of 2 devices, coupled and inclined at 10 °, has been designed to obtain maximum efficiency in indoor 
cultivation with rows 1.1 - 1.3 m wide. By positioning the lamps, to the right and left, inclined towards the center of the 
row, a high uniformity of illumination is obtained on all plants and a dispersion of light energy, outside the cultivation, 
of less than 5%. The pairs of luminaires can be positioned at a distance of 90-100-110-120 cm between them; this allows 
to find the optimal solution in every environment. The device is equipped with plug and play cables for both electricity 
and dimmer and this makes installation and brightness control very simple.

DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA STL H3-TWINS STL H3-TWINS HV

Napięcie zasilania
Voltage 100÷ 277 V AC 50/60 Hz 270÷ 480 V AC 50/60 Hz

Moc
Power 416W 416W

LED biały
White LED 96 OSRAM power LED 96 OSRAM power LED

LED czerwony
Red LED 96 OSRAM power LED 96 OSRAM power LED

Nominalne PPF
Nominal PPF 1300 µmol/s (3,12 µmol/J) 1300 µmol/s (3,12 µmol/J)

Optyka
Optic

Silikonowy - ASYMETRYCZNA 30° X 60°
Silicone - ASYMMETRIC 30° X 60°

Silikonowy - ASYMETRYCZNA 30° X 60°
Silicone - ASYMMETRIC 30° X 60°

Obudowa
Case

Aluminium / stal nierdzewna
Aluminium / stainless steel

Aluminium / stal nierdzewna
Aluminium / stainless steel

Klasa IP
IP protection IP67/ IP69K IP67/ IP69K

Wilgotność pracy
Working temperature -30°C +45°C -30°C +45°C

Wymiary
Dimensions 1300X300X100 mm 1300X300X100 mm

Masa
Weight 12,5 Kg 12,5 Kg

Żywotność urządzenia
Lifetime > 60.000 h L80 > 60.000 h L80
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STL ECO 2 STL ECO 2 
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W przypadku wszystkich upraw w skrzynkach, o dowolnej wielkości i średniej wielkości pomieszczeniach, gdzie nie ma 
rzędów lub wyraźnie zaznaczonych kwietników, urządzenie STL ECO 2 jest optymalnym rozwiązaniem, ponieważ dzięki 
asymetrycznemu kształtowi jest w stanie dostosować się do wszystkich środowisk. Brak ekranu sprawia, że jest delika-
tna w obsłudze, ale bardzo wydajna. Pełne widmo, wysoka intensywność HIPER RED dodatkowo zwiększa wydajność i 
możemy śmiało powiedzieć, że para tych opraw daje takie same wyniki jak pająk 1000W.

DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA STL ECO 2 STL ECO 2 HV

Napięcie zasilania
Voltage 100÷ 277 V AC 50/60 Hz 270÷ 480 V AC 50/60 Hz

Moc
Power 416W 416W

LED biały
White LED 96 OSRAM power LED 96 OSRAM power LED

LED czerwony
Red LED 96 OSRAM power LED 96 OSRAM power LED

Nominalne PPF
Nominal PPF 1370 µmol/s (3,3 µmol/J) 1370 µmol/s (3,3 µmol/J)

Optyka
Optic podstawowa/primary  120° podstawowa/primary 120°

Obudowa
Case

Aluminium
Aluminium

Aluminium
Aluminium

Klasa IP
IP protection IP20 IP20

Wilgotność pracy
Working temperature -30°C +45°C -30°C +45°C

Wymiary
Dimensions 975 x 340 x 45mm 975 x 340 x 45mm

Masa
Weight 5,6 Kg 5,9 Kg

Żywotność urządzenia
Lifetime > 60.000 h L80 > 60.000 h L80

Scemniacz
Dimmer

ręczny - 3 położenia
manual - 3 positions plug and play

For all cultivations in boxes, of any size and medium-small sized rooms, where there are no rows or well-defined 
flowerbeds, the device STL ECO 2 is the optimal solution because, with its asymmetrical shape, it is able to adapt to all 
environments. The fact that it has no screen makes it delicate to handle but very efficient. The full spectrum, high inten-
sity of HIPER RED, further increases the efficiency and we can safely say that a pair of these luminaires gives the same 
results as a 1000W spider.



STL ECO VEG 

DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA STL ECO VEG

Napięcie zasilania
Voltage 100÷277V AC 50/60 Hz

Moc
Power 208W

PFC ≥ 0.95

Fonte luminosa
Lightsource LED

LED biały
White LED 80 NICHIA power LED

LED czerwony
Red LED 16 OSRAM power LED

 Nominalne PPF
Nominal PPF 436 µmol/s (2,1 µmol/J) 

Optyka
Optic podstawowa /primary 120°

Obudowa
Case

Aluminium
Aluminium

Klasa IP
IP protection IP20

Wilgotność pracy
Working temperature -30°C +45°C

Wymiary
Dimensions 350 x 350 x 60 mm

Masa
Weight 2,3 Kg

Wilgotność pracy
Working humidity 0÷98% R

Klasa izolacji
Insulation class I/III

Żywotność urządzenia
Lifetime >60.000 h L80

Urządzenie ECO VEG wykorzystuje spektrum 
specjalnie zaprojektowane do wegetatywnego 
wzrostu konopi w pomieszczeniach bez światła 
słonecznego. Jest to pełne spektrum o wysokiej pe-
netracji do listowia, zbudowane z mieszanki białych 
diod LED z dodatkiem pełnej czerwieni (RED, HIPER 
RED, FAR RED), które zapewniają intensywny wzrost 
wegetatywny.
Ten produkt nie ma wysokiej wydajności µmol/dżul, 
ale zapewnia bardzo stały wzrost w porównaniu ze 
zużytą energią; ECO VEG to idealne urządzenie dla 
roślin matecznych, dedykowane do produkcji sad-
zonek i talerzy w fazie wegetatywnej.

The ECO VEG device uses a spectrum specially 
designed for the vegetative growth of cannabis in 
rooms without sunlight. It is a full spectrum with 
high penetration into the foliage made up of a 
mixture of white LEDs, with the addition of full red 
(RED, HIPER RED, FAR RED) which produce vigo-
rous vegetative growth.

This product does not have a high efficiency µmol / Joule but produces a very consistent growth compared to the energy 
consumed; ECO VEG is the perfect device for mother plants, dedicated to the production of cuttings and plates in the 
vegetative phase.
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FLORA

FLORA is a lamp designed for small boxes: 
(70÷80 x 70÷80cm). The optimum distance 
from the tops is 30-40cm, sufficient to 
ensure a flux of 500/600 µmols/m2. The 
optics are made of silicone and the heat 
dissipation is mainly from the front, as in 
STL devices. 

FLORA to lampa przeznaczona do małych 
pudełek: (70÷80 x 70÷80cm). Optymalna 
odległość od wierzchołków to 30-40 cm, 
wystarczająca do zapewnienia strumienia 
500/600 µmol/m2. Optyka wykonana jest 
z silikonu, a odprowadzanie ciepła odbywa 
się głównie z przodu, jak w urządzeniach 
STL.

DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA FLORA

Napięcie zasilania
Voltage 100÷ 277 V AC 50/60 Hz

Moc
Power 145W

LED biały
White LED 48 NICHIA power LED

LED czerwony
Red LED 16 OSRAM power LED

Nominalne PPF
Nominal PPF 390 µmol/s (2,7 µmol/J)

Optyka
Optic

Silikonowy – SZEROKA 90° X 90°
Silicone - LARGE 90° X 90°

Obudowa
Case

Aluminium / stal nierdzewna
Aluminium / stainless steel

Klasa IP
IP protection IP65

Wilgotność pracy
Working temperature -20°C +40°C

Wymiary
Dimensions 560X560X116 mm

Masa
Weight 6,4 Kg

Żywotność urządzenia
Lifetime > 60.000 h L80



STL H3-T08-2M/2ML/3M
MODULAR SYSTEM

Linia MODULAR SYSTEM została zaprojektowa-
na tak, aby w optymalny sposób rozwiązywać wszy-
stkie sytuacje pojawiające się w uprawie indoor. W 
przeciwieństwie do szklarni, budowanych specjalnie 
w tym celu, uprawy w pomieszczeniach wykorzystują 
istniejące, stworzone do innych celów pomieszczenia 
o różnej wielkości i często nieoptymalne. W tym kon-
tekście obszary upraw muszą być dostosowane do po-
mieszczenia, dlatego aby maksymalnie wykorzystać pr-
zestrzeń, rzędy będą miały różne szerokości: 80/90/100 
cm, ale także 110/120/130/140/150. To samo dotyczy 
długości, która może wynosić 3, 4, 5, 6 metrów, ale ta-
kże 3,5 lub 4,5.

Dzięki linii MODULAR SYSTEM można rozwiązać wszy-
stkie te sytuacje, ponieważ dzięki specjalnej optyce 
można pokryć każdą szerokość rzędu od 80 do 130 cm, 
po prostu zmieniając wysokość lamp STL.

The MODULAR SYSTEM line has been designed to 
solve, in an optimal way, all situations that arise in in-
door cultivation. Unlike greenhouses, built specifically 
for this purpose, indoor crops exploit existing premi-
ses, created for other uses, of various sizes and often 
not optimal. In this context, the cultivation areas must 
adapt to the room, therefore, to make the most of the 
space, the rows will have various widths: 80/90/100 cm, 
but also 110/120/130/140/150. The same goes for the 
length, which can be 3, 4, 5, 6 meters but also 3.5 or 4.5.

With the MODULAR SYSTEM line you can solve all 
these situations, because with the special optics, you 
can cover any row width, from 80 to 130 cm, simply by 
changing the height of the STL lamps.

2M

Na przykład: dla szerokości 80 cm wysokość będz-
ie wynosić 70/75 cm od szczytów; dla szerokości 130 
cm wysokość wyniesie 110/115 cm. W przypadku 
większych szerokości (140/150 cm) stosuje się STL z na-
chylonym momentem obrotowym, opisane na stronie 
18. Odległość między oprawami uzyskuje się wówcz-
as z szerokości. Jeśli na przykład szerokość wynosi 120 
cm, odległość będzie wynosić 65 ÷ 70 cm; jeśli sze-
rokość wynosi 80 cm, odległość wyniesie około 1 m. 
Oczywiście należy również wziąć pod uwagę długość 
pomieszczenia; jeśli jest to 5 m, rozwiązaniem jest 5 
reflektorów w odległości 1 m, jeśli pomieszczenie ma 
4,5 m, odległość zostanie zmniejszona do 90 cm, w tym 
przypadku oświetlenie będzie nieco wyższe; z reguły 
każdy STL powinien zajmować powierzchnię uprawną 
0,75 / 0,9 m².

For example: for a width of 80 cm, the height will be 
70/75 cm from the tops; for a width of 130 cm the hei-
ght will be 110/115 cm. For larger widths (140/150 cm), 
STL with inclined torque are used, described on page 
18.  The distance between the luminaires is then deri-
ved from the width. If, for example, the width is 120 cm, 
the distance will be 65÷70 cm; if the width is 80cm the 
distance will be about 1m. Obviously, the length of the 
room must also be considered; if this is 5 m the solu-
tion is 5 spotlights at a distance of 1 m, if the room is 
4.5 m the distance will be reduced to 90 cm, in this case 
the illumination will be a little higher; normally each STL 
should cover a cultivated area of   0.75 / 0.9 m².

2ML 

3M 

The characteristic of the MODULAR SYSTEM bars is 
precisely that of being able to provide a solution for all 
distances and therefore for all rooms. With these three 
devices alone, dozens of combinations can be made.  

STL H3-T08-2M for interdistances from 60 to 75cm 
STL H3-T08-2ML for interdistances 80 ÷ 100 cm 
STL H3-T08-3M for interdistances 60 ÷ 80 cm   

For more information you can view the specific docu-
ment STL APPLICATION NOTE. This one provides a 
valid help to make the most of any environment and 
obtain perfect lighting.

Za pomocą tych samych trzech urządzeń można stwor-
zyć dziesiątki kombinacji.

STL H3-T08-2M do odległości od 60 do 75 cm
STL H3-T08-2ML na odległości 80 ÷ 100 cm
STL H3-T08-3M na odstępy 60 ÷ 80 cm

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie SPECY-
FIKACJI TECHNICZNEJ (STL APPLICATION NOTE). Sta-
nowi to ważną pomoc, aby jak najlepiej wykorzystać 
każde otoczenie i uzyskać doskonałe oświetlenie.

DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATAA STL H3-T08-2M STL H3-T08-2ML STL H3-T08-3M

Napięcie zasilania
Voltage 100÷277V AC 50/60 Hz 100÷277V AC 50/60 Hz 100÷277V AC 50/60 Hz

Moc
Power 440W 440W 660W

LED biały
White LED 128 OSRAM power LED 128 OSRAM power LED 192 OSRAM power LED

LED czerwony
Red LED 64 OSRAM power LED 64 OSRAM power LED 96 OSRAM power LED

Nominalne PPF
Nominal PPF 1270 µmol/s (2,88 µmol/J) 1270 µmol/s (2,88 µmol/J) 1900 µmol/s (2,88 µmol/J)

Optyka
Optic

Silikonowy – ROZPROSZONA 60° X 90°
Silicone - DIFFUSED 60° X 90°

Silikonowy – ROZPROSZONA 60° X 90°
Silicone - DIFFUSED 60° X 90°

Silikonowy – ROZPROSZONA 60° X 90°
Silicone - DIFFUSED 60° X 90°

Obudowa
Case

Aluminium / stal nierdzewna
Aluminium / stainless steel

Aluminium / stal nierdzewna
Aluminium / stainless steel

Aluminium / stal nierdzewna
Aluminium / stainless steel

Klasa IP
IP protection IP67/ IP69K IP67/ IP69K IP67/ IP69K

Wilgotność pracy
Working temperature -30°C +45°C -30°C +45°C -30°C +45°C

Wymiary
Dimensions 900÷1050X332X70 mm 1100÷1300X332X70 mm 1500÷1900X332X70 mm

Odległość
Distance

od 600 do 750mm 
from 600 to 750mm

od 800 do 1000mm 
from 800 to 1000mm

od 600 do 800mm 
from 600 to 800mm

Masa
Weight 12 Kg 12,25 Kg 18,40 Kg

Żywotność urządzenia
Lifetime >60.000 h L80 >60.000 h L80 >60.000 h L80
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