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PŘEDNOSTI

•  Vynikající fotometrické parametry

•  Nový patentovaný systém uzavírání optické části splňuje krytí 

optické části svítidla IP 66

•  Automatické odpojení napájecího napětí při vytažení zdroje

PARAMETRY

(*) Podle ČSN EN 60598
(**) Podle EN 50102
(***) Na objednávku : IP 44

Krytí optické části:                                                  Sealsafe® IP 66 (*)

Krytí elektrické části:

                        Safír 12:                                          IP 44 (*)

                        Safír 2:                                            IP 43 (*) (***)

Aerodynamický odpor (CxS):

                        Safír 12:                                          0,077 m2

                        Safír 2:                                            0,080 m2

Odolnost proti nárazu (Sklo/PC/PMMA)                 IK 08/ IK 08/ IK 06 (**)

Elektrická třída:                                                       I  (*)

Hmotnost (bez předřadníku):                                  

                        Safír 12:                                          3,1 kg

                        Safír 2:                                            6,2 kg

Dva závěsy pro podélné 
otevírání horního krytu.

Tlakově odlité těleso 
svítidla ze slitiny hliníku.

Vynikající fotometrické parametry. 
Reflektor je vyroben technologií 
vakuové metalizace a opatřen 
ploškami pro optimální využití 
světelného toku zdroje.

Kryt z tepelně tvrzeného skla zajišťuje 
dlouhotrvající čirost. Snížení elektrostatického 
usazování prachu. Samočisticí schopnost 
vnějšího povrchu.

Nový systém uzavírání 
Sealsafe® zcela odpojí 
svítidlo od sítě, pokud je 
rukojeť v horní poloze. 
Když je rukojeť v dolní 
poloze, napájecí napětí 

je automaticky 
připojeno na zdroj.Náklon svítidla lze nastavit při 

instalaci svítidla v rozmezí od 
–10° do + 15°  po  2,5°. 

Kovová uzavírací páčka.

Kryt vyrobený z umělé hmoty. Systém Sealsafe®. Optická část 
svítidla je hermeticky uzavřena 
(krytí IP 66), což zajišťuje dlouhou 
životnost svítidla.

Bezpečná a snadná údržba. 
Pokud je objímka vyjmuta, je 
svítidlo automaticky odpojeno 
od sítě, stejně jako zapalovač.
Ve svítidle nejsou žádné volné 
vodiče.

Předřadníkovou desku 
lze vyměnit bez nářadí.

Světelnětechnické
parametry lze 
nastavit dle 
potřeby díky 
volitelnému 
nastavení 
polohy objímky, 
do které se 
osazuje.

Variabilní držák umožňuje instalaci 
svítidla buï na výložník nebo na 

sloup.

Svítidlo Safír 12 lze osadit zdroji od 50 W do 100 W.

Svítidlo Safír 2 s tepelně tvrzeným skleněným krytem může být osazeno zdroji do 250 W.
Při instalaci svítidla je možno upravit úhel náklonu svítidla tak, aby se optimalizoval 
světelný tok svítidla na osvětlovanou plochu.

Svítidla Safír 2: zlepšené fotometrické parametry a nový „Sealsafe“ uzavírací systém.

POPIS

Svítidla pro veřejné osvětlení. Safír 12: 50W až 100W, polykarbonátový 

nebo akrylátový optický kryt a Safír 2: 70W až 250W, skleněný optický 

kryt. Tato svítidla se skládají z tělesa vyrobeného z tlakově odlitého 

hliníku a krytu ze syntetického materiálu. Optický blok je složen 

z reflektoru se speciálně navrženými odraznými ploškami, zajišťujícími 

nejoptimálnější rozložení světelného toku, krytu z polykarbonátu, 

akrylátu nebo skla a držáku světelného zdroje s rukojetí sloužící 

k jeho vytažení a zajištění.

Safír 12 je přednostně určen pro horizontální instalaci, možno dodat 

adaptér i pro vertikální instalaci.

Safír 2 je vybaven speciálním držákem umožňujícím vertikální 

i horizontální montáž. Tento držák rovněž umožňuje upravit náklon na 

výložníku nebo sloupu při instalaci svítidla.

SAFÍR 12
SAFÍR 2

Speciální prstencové těsnění je podstatou systému Sealsafe®.

Posunem uzavírací rukojeti směrem k spodnímu 

krytu svítidla je objímka automaticky umístěna 

a zajištěna ve správné poloze proti vytažení 

nebo otočení. Tento systém zajišťuje hermetickou 

těsnost optické části (krytí IP66).

Ostatní výhody:

- Odpojení od napájecího napětí během výměny 

světelného zdroje.

- Odpojením od elektrické sítě se současně odpojí 

i zapalovač.

- Absence volných vodičů zjednodušuje údržbu.

- Světelný zdroj není napájen elektrickou energií, 

pokud není objímka ve správné pozici.

- Horní kryt svítidla se nedá zavřít, pokud uzavírací 

systém není ve správné pozici.

NOVÝ UZAVÍRACÍ SYSTÉM SEALSAFE® 

Statisíce svítidel prokázaly vynikající kvalitu systému Sealsafe® 

nesoucí značku Schréder.

Systém Sealsafe® je založen na principu utěsnění optické části 

svítidla, která je tak odolná proti vodě a prachu: krytí IP 66 podle 

ČSN EN 60598.

Tento systém zajistí ochranu optické části po celou dobu 

životnosti svítidla.

Protože optická část svítidla zůstává vždy čistá, je vyloučeno 

jakékoli zhoršení světelných a výkonových parametrů z důvodu 

stáří svítidla. Díky systému Sealsafe® dochází ke značnému 

snížení nákladů na údržbu.

SYSTÉM SEALSAFE®

v e ř e j n é  o s v ě t l e n í

SAFÍR 12
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Vynikající fotometrické parametry. Reflektor je 
vyroben technologií vakuové metalizace 
s odraznými ploškami zajišťujícími optimální 
využití světelného toku zdroje.

Tlakově odlité těleso ze
slitiny hliníku.

Dva závěsy pro podélné 
otevírání horního krytu.

Kryt je vyroben z polykarbonátu (PC)
nebo akrylátu (PMMA).

Nový uzavírací systém Sealsafe® zajišťuje objímku se světelným 
zdrojem, pokud je rukojeť ve spodní poloze. Je-li rukojeť v horní poloze, 
objímka se zdrojem je automaticky uvolněna a v tomto případě nelze 
svítidlo uzavřít. Rukojeť zavíracího mechanismu.

Kryt je vyroben z umělé hmoty. Systém Sealsafe® 
zaručující dlouhodobé 
krytí IP 66.

Bezpečná a snadná údržba. Svítidlo 
je odpojeno od sítě, pokud je objímka 
se zdrojem vytažena. Ve svítidle 
nejsou žádné volné vodiče. Vytažením 
objímky se světelným zdrojem je 
zapalovač automaticky odpojen od 
napětí.

Předřadníková deska 
vyrobená z umělé 
hmoty.

Nastavitelné 
světelnětechnické
parametry. Pozice
světelného zdroje 
musí
být specifikována 
v objednávce.

Vertikální držák
výložník Ø 60 mm.



SVĚTELNÉ ZDROJE

ROZMĚRY – DRŽÁKY

SAFÍR 12

-  Vertikální držák pro průměr sloupu do 60 mm (dřík)

-  Kryt vyrobený z tvrzeného skla

-  Elektrická třída II.

-  Světelné spínací čidlo

-  Doplnění svítidla pojistkou

SAFÍR 2

-  Hliníkový kryt v jakékoli barvě stupnice RAL

-  Rovný skleněný kryt (max. 150 W, bez použití

   elipsovitých výbojek kromě matné rtuťové)

-  Polykarbonátový kryt (max. 150 W) s UV filtrem

-  Akrylátový kryt

-  Doplnění svítidla pojistkou

-  Držák 76 mm (průměr 130 mm)

zdroj 150 W sodíková výbojka čirá
reflektor 1523
skleněný kryt

zdroj 70 W sodíková výbojka čirá
reflektor 1632
PC kryt

ÚDRŽBA

Kryt se otevírá stisknutím zámku na boční straně 

svítidla. Vzpěra horního krytu umožňuje zajištění 

v otevřené poloze.

V případě krytu z umělé hmoty je zajištění 

provedeno páskem z plastu. Přístup ke světelnému 

zdroji je umožněn nadzvednutím páky uzavíracího 

mechanismu, vyjmutím objímky se odpojí napájecí 

napětí od zdroje a zapalovače. Toto dvojnásobné 

odpojení umožňuje snadnou a zcela bezpečnou 

údržbu.

Předřadníkovou desku lze snadno vyměnit 

odmontováním tří šroubů (Safír 12) nebo 

vysunutím z vodítek (Safír 2). Přístup ke zdroji je umožněn zdvižením uzavíracího mechanismu, tímto krokem se 
zároveň vyjme objímka se světelným zdrojem a odpojí přívod elektrické energie.

Díky variabilnímu držáku pro svítidlo Safír 2 lze upravit úhel náklonu svítidla a tím optimalizovat 
světelnětechnické parametry osvětlované plochy.

Náklon svítidla Safír 2 lze nastavit při instalaci 
v rozmezí od -10° do +15° v krocích po 2,5°.
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SAFÍR 12 SAFÍR 2

L 520 mm 720 mm

W 285 mm 335 mm

H 190 mm 208 mm

D 100 mm 100 mm

Ø 42 – 60 mm 42 – 60 mm*

* alternativa: 76 mm

SAFÍR 2 – NÁKLON  SVÍTIDLA  NASTAVITELNÝ  PŘI  INSTALACI

DOPLŇKY

SVĚTELNĚTECHNICKÉ PARAMETRY

Artechnic-Schréder a.s.
Vinohradská 74 – 130 00 Praha 3 – Czech Republic
Tel.: +420 222 522 930 – Fax: +420 222 521 722
Mobil: +420 603 164 603
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Detail vertikálního držáku SAFÍR 12

SAFÍR 12 SAFÍR 2

Halogenidová 
výbojka 

s keramickým 
hořákem 

Vysokotlaká sodíková výbojka Bílá sodíková výbojka Rtuťová výbojka Halogenidová výbojka válcová

4,5 kg 5 kg 5,5 kg

7,6 kg 8,1 kg 8,6 kg 9,3 kg 8,2 kg 8,5 kg 9,4 kg 7,2 kg 7,5 kg 8,5 kg 7,6 kg 8,4 kg 9,3 kg 7,6 kg 8,4 kg

4,1 kg 4,4 kg 4,7 kg 4,5 kg 5,3 kg 4,5 kg

eliptická

SAFÍR 12

SAFÍR 2
1523

1632


