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Nowoczesny design, wysokiej klasy materiały oraz szeroka gama podzespołów i akceso-
riów pozwalających na personalizację opraw, to jedne z podstawowych założeń przy-
świecających nam w stworzeniu serii ALLDAY INSPIRE. / Modern design, high quality 
materials as well as a wide range of components and accessories that allow to persona-
lize the luminaires are among our fundamental assumptions for creating   ALLDAY 
INSPIRE series.

Wyprodukowana w Polsce / Made in Poland 

Efekt Dark Light – zauważalne dyskretne światło, ale bez widoczności jego źródła. 
Dark Light Effect  – discrete though visible light with concealed source. 

Możliwość tworzenia ciekawych aranżacji świetlnych dzięki wykorzystaniu / Possibility of creating 
interesting light arrangements thanks to the application of: ALLDAY INSPIRE SYSTEM.

Dostępnych 5 sposobów montażu: podtynkowy, natynkowy, zwieszany, na szynoprzewód 3F oraz nowość 
- KINKIET. / 5 types of mounting available: flush mount, surface mount, pendant mount, 3-phase on-track 
mount, and a novelty wall bracket – SCONCE.

Zasilanie przelotowe w standardzie, umożliwiające połączenie w jednym obwodzie do 20szt. opraw. 
Through power supply as standard, enabling connection of up to 20 luminaires in one circuit.

Profesjonalne bezprzewodowe oraz przewodowe systemy sterowania / Professional wireless and wired  
control systems: SPECTRUM SMART, CASAMBI, DALI, 1-10V.

Oprawy dostępne w nowoczesnej technologii Tunable White umożliwiającej płynne sterowanie natęże 
niem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K. / Luminaires available in modern Tunable White 
technology enabling seamless control of light intensity and color temperature from 2700-6500K.

Wysoka skuteczność oprawy / High luminous efficacy: aż do / up to 135 lm/W.

Bardzo dobry współczynnik żywotności diod / A very good life-span rating of: L90B10 LEDs – 74000h.   

Możliwość wyboru kierunku świecenia: dół - wersja ONE i IN, góra/dół - wersja TWO / An option to choose 
the beam direction: down – versions ONE and IN, up/down – version TWO.

Możliwość wyboru kąta świecenia: unikalny liniowy system soczewek 500 i 800 oraz przysłony 900  i 1150.  / 
An option to choose the lighting angle: a unique linear lens system of 500 and 800, and apertures of 900 
and 1150.

Dostępne wersje z podwyższonym / Available with increased Ra>90.

Ograniczony efekt olśnienia / Reduced glare effect: UGR<19.

Dostępna w kolorach: białym i czarnym (na specjalne zamówienie kolory z palety RAL). 
Available in colors: white and black (colors from the RAL palette on request).

Dostępna  w dwóch długościach / Available in  two lengths.

Możliwość montażu modułu awaryjnego na specjalne zamówienie. / Possibility to install an emergency 
module on special order. 

Klasa Premium wśród opraw liniowych
Premium Class among linear luminaires

ALLDAY INSPIRE



 

 
 

Materiał / Material: soczewka / lens - PMMA, 
odbłyśnik / reflector - PC
Przepuszczalność światła / Light transmittance: 80% 
Skuteczność świetlna / Lighting efficacy: wysoka / high
Rozproszenie światła / Light diffusion: średnie / medium
Chipy LED / LED chips: 3000K / 4000K
RA: 80/90
Kolory odbłyśników soczewek / Lens reflector colours: 
czarny mat, biały mat / matt black, matt white
Rozmiar / Size:7x1 

 

 

to połączenie nowoczesnych korpusów serii 
ALLDAY INSPIRE z najwyższej klasy socze-
wkami, które dzięki swojej konstrukcji skutec-
znie redukują efekt olśnienia UGR<19 oraz 
tworzą korzystny i pożądany efekt tzw. DARK 
LIGHT.
Wysoka skuteczność świetlna, dostępne kąty 
świecenia 50 i 80 stopni, czarny i biały kolor 
obudowy soczewki, pozwalają na jeszcze 
lepsze dopasowanie oświetlenia do wnętrz        
o zróżnicowanym charakterze i przeznaczeniu. 
Zadbają o optymalne warunki pracy zarówno   
w małych gabinetach, jak i przestronnych open 
space, czy też podkreślą detale oraz zbudują 
odpowiednią atmosferę w przestrzeniach skle-
powych

is a combination of modern frames of the 
ALLDAY INSPIRE series with the highest class 
lenses, which – thanks to their design – effec-
tively reduce the glare effect UGR<19 thus 
creating a pleasant and desired effect, the 
so-called DARK LIGHT. High luminous efficacy, 
available lighting angles of 50 and 80 degrees 
as well as black and white colorsof lens casings 
allow for even better adjustment of lighting to 
interiors of various character and purpose. 
They will guarantee optimal working conditions 
both in small offices and large open spaces or 
accentuate details and build the right atmos-
phere in store interiors.

ALLDAY INSPIRE dark light 

 800 white  800 black  500 white  500 black

50 0 80 0
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oświetlenie sklepu z zastosowaniem soczewek “dark light”
store lighting with "dark light" lenses

oświetlenie sklepu z zastosowaniem tradycyjnych dyfuzorów
store lighting with traditional diffusers

EFEKT DARK LIGHT
DARK LIGHT EFFECT

530 530 530

A B C

Jest wynikiem odpowiednio zbudowanych soczewek, dzięki 
którym, podczas korzystania z oświetlania, widoczna jest 
oprawa, ale nie źródła światła. Dodatkowo znacząco eliminuje 
efekt olśnienia (UGR<19), bez względu na to, w jakiej odległości 
się znajdujemy. Światło jest tak dyskretne i naturalne, że go 
„prawie” nie widać.

This effect was achieved thanks to properly constructed lenses 
which – when the lighting is on – allow for the luminaire to be 
visible while the light source remains concealed. Additionally, it 
significantly eliminates the glare effect (UGR<19), no matter at 
what distance the beholder is from the luminaire. The effect 
makes the light so discreet and natural that it seems "almost" 
invisible.

Niech oświetlenie w Twoim biurze 
inspiruje do działania
Spraw, aby Twoje biuro wyglądało nowocześnie, a przebywanie         
w nim poprawiało samopoczucie Tobie i Twoim pracownikom.
Zastosowanie naszego nowatorskiego rozwiązania -  liniowego 
systemu soczewek z efektem dark light, znacząco wpłynie na 
komfort pracy. Oświetlenie będzie bardziej przyjazne dla Twoich 
oczu i pomoże naśladować światło dzienne, które jest odbierane 
jako bardziej naturalne i dodające energii.

Let the lighting in your office
inspire you to action
Turn your office into a modern space and enhance the atmosphere 
for you and your employees. The use of our innovative solution -       
a linear lens system with dark light effect, will significantly improve 
the comfort of work. The lighting will become more eye-friendly and 
help to emulate daylight, which is perceived as more natural and 
energizing.
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Każdy sklep to inna historia,
zadbaj, aby była idealnie skrojona
Przestrzenie wystawiennicze czy sklepowe mają za 
zadanie zaintrygować klienta. Odpowiedni klimat tworzy 
aranżacja, kolory, struktury, ale niewątpliwie dużą rolę 
odgrywa również zastosowanie odpowiedniego oświetle-
nia. Soczewki z efektem ”dark light” zbudują efekt dyskret-
ny i intrygujący, a jednocześnie podkreślą i wydobędą 
detale warte uwagi.

Each store tells a different story,
make sure it is perfectly tailored
Exhibition or store spaces are designed to catch the 
customer's eye. Interior arrangements, colors, and 
structures serve to create the right ambience. Still, 
undoubtedly, appropriate lighting also has an important 
role to play in the process. Lenses with the "dark light" 
effect will give a subtle and intriguing look, accentuate 
details and bringing out elements worth special attention.

Największa równomierność rozproszenia światła
Highest uniformity of light dispersion

Wysoka skuteczność świetlna i delikatne rozproszenie światła
High luminous efficacy and gentle light diffusion

ALLDAY INSPIRE opal (OP) 

ALLDAY INSPIRE prismatic (PR)

DYFUZORY / DIFFUSERS
Materiał / Material: PC (Poliwęglan / Polycarbonate)
Przepuszczalność światła / Light transmittance: 85% 
Skuteczność świetlna / Luminous efficacy: wysoka / high
Rozproszenie światła / Light diffusion: średnie / medium

90 0

115 0

Materiał / Material: PC (Poliwęglan / Polycarbonate)
Przepuszczalność światła / Light transmittance: 60% 
Skuteczność świetlna / Luminous efficacy: niska / low
Rozproszenie światła / Light diffusion: wysokie / high
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RA

CRI (Ra) >80
Wysoka skuteczność 
świetlna / 
High luminous efficacy  

Skuteczność świetlna:
Luminous efficacy:
aż do / up to 135lm/W

Strumień świetlny:
Luminous flux:
do / up to 10000lm

Współczynnik oddawania barw:
Color rendering index:
RA>80

Rodzaj chipów:
Type of chips:
SMD

CRI (Ra) >90 
Doskonałe oddawanie 
barw /
Excellent color rendering

Współczynnik oddawania barw RA / CRI na przykładzie opraw 
Color rendering index RA / CRI on the example of luminaires
ALLDAY INSPIRE 

Skuteczność świetlna:
Luminous efficacy:
aż do / up to 125lm/W

Strumień świetlny:
Luminous flux:
do / up to 9200lm

Współczynnik oddawania barw:
Color rendering index:
RA>90

Rodzaj chipów:
Type of chips:
SMD

RA
 /

 C
RI
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AKCESORIUM - MODUŁ AWARYJNY 
ACCESSORY - EMERGENCY MODULE 
WOJP06942

MODUŁ AWARYJNY / EMERGENCY MODULE
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Moduł awaryjny, inaczej moduł zasilania 
awaryjnego to akcesorium, które może być 
zamontowane na specjalne zamówienie klienta 
do każdej wersji oprawy ALLDAY INSPIRE (tj. IN, 
ONE, TWO). Jest ono dostarczane tylko w kom-
plecie z oprawą.

The emergency module or the emergency 
power supply module is is an accessory that 
may be mounted on every version of the 
ALLDAY INSPIRE luminaire (i.e. IN, ONE, TWO) at 
the customer’s request. The emergency module 
accessory only comes in a set together with 
the luminaire.

Zapewnienia energię niezbędną do emisji światła, po zaniku zasilania pochodzącego z sieci elektrycznej.
Is used to provide the energy required to emit light when the mains power fails.

Funkcje modułu awaryjnego / Emergency module functions:

Przełączenie z zasilania podstawowego na awaryjne odbywa się automatycznie. Zaleca się, aby Ilość opraw wyposażonych 
w moduł awaryjny była określana za pomocą obliczeń fotometrycznych, tak aby zapewnić, wymagane normą, natężenie światła 
na drodze ewakuacji, w pomieszczeniach w których przebywają osoby oraz w otoczeniu sprzętu p-poż (gaśnice i hydranty).
The switch between the primary and emergency power supply occurs automatically. We advise that the number of luminaires 
equipped with the power module be determined using photometric calculations, so as to ensure the lighting intensity 
required by the standards regarding the emergency route, as well as in the rooms where people are present and in the vicinity 
of fire-fighting equipment (fire extinguishers and hydrants).

Czas świecenia modułu awaryjnego to 1h (zgodnie z Dz.U. Nr 56 poz.461 z dn. 7 kwietnia 2009 ), chyba że wcześniej uruchomi się 
zasilanie podstawowe. Za zasilanie w trybie awaryjnym odpowiada akumulator NiCd.
The emergency module lighting time is 1 hour (as per the Polish Journal of Laws No. 56 item 461 of 7 April 2009), unless 
the primary power supply is activated earlier. A NiCd battery is responsible for power supply in emergency mode.

Zastosowanie modułu awaryjnego w oprawach ALLDAY INSPIRE 
Using the emergency module in ALLDAY INSPIRE luminaires

Moduł awaryjny możemy zastosować do każdej wersji opraw ALLDAY INSPIRE o długościach 112cm i 168cm. 
The emergency module may be used with all versions of the ALLDAY INSPIRE luminaires that have the lengths of 112 cm 
and 168 cm. 

Każdy moduł awaryjny zawiera zestaw trzech soczewek o wysokiej skuteczności, posiadających optykę korytarzową, szeroką 
i wąską. Soczewki pozwalają na zmianę rozsyłu światła w zależności od potrzeb oraz montaż na wysokościach od 3 do 7m. 
Klient może sam wybrać soczewkę i we własnym zakresie ją zamontować. 
Every emergency module includes a set of 3 high-efficiency lenses with corridor, wide and narrow optics. The lenses allow 
the light distribution to be varied as required and can be mounted at heights from 3 to 7 meters. The customers can choose
the lens and mount it themselves.

rozsył korytarzowy
corridor distribution

rozsył szeroki
wide distribution

rozsył wąski
narrow distribution
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Jedna oprawa doświetla korytarz o długości do:
One luminaire illuminates the corridor with           
a length up to:
10m – 12m 
(w zależności od wysokości montażu oprawy / 
depending on the mounting height of the 
luminaire),

Sugerowana wysokość montażu:
Suggested mounting height:
h=2.2m – h=4m.

Jedna oprawa doświetla powierzchnie:
One luminaire illuminates the surface:
8 x 8m - 10 x 10m 
(w zależności od wysokości montażu oprawy / 
depending on the mounting height of the 
luminaire),

Sugerowana wysokość montażu:
Suggested mounting height:
h=2.2m – h=4m.

Rozsył korytarzowy / Corridor distribution

Rozsył szeroki / Wide distribution

Jedna oprawa doświetla powierzchnie:
One luminaire illuminates the surface:
8 x 7m - 10 x 9m 
(w zależności od wysokości montażu oprawy / 
depending on the mounting height of the 
luminaire),

Sugerowana wysokość montażu:
Suggested mounting height:
h=4m – h=6m.

Rozsył wąski / Narrow distribution

Stosowane w wąskich, długich strefach komunikacji.
Used in narrow, long communication zones.

Zastosowanie / Using:

Stosowana we wszystkich strefach komunikacji, które nie wymagają podwyższonego 
stopnia ochrony IP.
Used in all communication zones that do not require an increased degree of IP 
protection.
Rozsył strumienia świetlnego 130 stopni/70 stopni.
Luminous flux distribution 130 degrees/70 degrees.

Zastosowanie / Using:
Stosowane w otwartych strefach komunikacji (np. poczekalnie), a także stosowane
w przestrzeniach dużej powierzchni, gdzie wymagane jest oświetlenie awaryjne 
(np. sale konferencyjne, strefy open-space, aule wykładowe).
Used in open communication zones (e.g. waiting rooms), as well as in large spaces 
where emergency lighting is required (e.g. conference rooms, open-space zones, 
lecture halls). 
Stosowana we wszystkich strefach komunikacji, które nie wymagają podwyższonego 
stopnia ochrony IP.
Used in all communication zones that do not require an increased degree of IP 
protection.
Rozsył strumienia świetlnego 120 stopni/120 stopni.
Luminous flux distribution 120 degrees/120 degrees.

Zastosowanie / Using:

Stosowana we wszystkich strefach komunikacji, które nie wymagają podwyższonego 
stopnia ochrony IP.
Used in all communication zones that do not require an increased degree of IP 
protection.
Rozsył strumienia świetlnego 90 stopni/80 stopni.
Luminous flux distribution 90 degrees/80 degrees.

Zastosowanie pokrewne z modułami posiadającymi soczewki o rozsyle szerokim oraz  
w pomieszczeniach, w których wymagany jest montaż opraw na większej wysokości.
Application related to modules with wide beam lenses and in rooms where higher 
mounting of luminaires is required.

Może być wykorzystywana jako dedykowana oprawa doświetlająca poszczególne 
elementy systemów PPOŻ.
Can be used as a dedicated luminaire to illuminate individual elements 
of fire protection systems,
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Obszary zastosowań modułu awaryjnego (zgodnie z UNI EN 1838) i jego zakres świecenia w zamontowanych 
oprawach ALLDAY INSPIRE
Areas of use for the emergency module (in conformity with the UNI EN 1838 standard) and reach of light 
from the mounted ALLDAY INSPIRE luminaires
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Soczewka o rozsyle wąskim - montaż na wysokości 7m (czas autonomii 1h) - sprawność soczewki η=95%
Narrow distribution lenses - mounting at 3 meters height (autonomy time 1h) - Lens efficiency η= 95%

Pojedyncza oprawa
Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego strefy otwartej 
Emin_0.5lx na powierzchni o wymiarach 9.3m x 9.3m (86m2!) po odjęciu 
marginesu 0.5m- zgodność z PN-EN 1838
Single luminaire
Provides emergency lighting of the open area Emin_0.5lx over an area 
of 9.3m x 9.3m (86m2!) after deducting the 0.5 m margin - conforms 
with PN-EN 1838

Pojedyńcza oprawa
Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego Emin_1lx w osi drogi 
ewakuacyjnej o długości 11.8m oraz Emin_0.5lx w pasie o szerokości 1m 
(0,5m w obie strony od osi drogi ewakuacyjnej)- zgodność z PN-EN 
1838)
Single luminaire
Provides emergency illumination of Emin_1lx in the axis of an 11.8m long 
escape route and Emin_0.5lx a 1m wide strip (0,5m either side of the 
escape route axis) - compliance with PN-EN 1838)

Soczewki o rozsyle korytarzowym - montaż pojedynczy na wysokości 3m (czas autonomii 1h) - sprawność soczewki η=87%
Corridor distribution lenses - single mounting at 3m height (autonomy time 1h) - Lens efficiency η= 87%

Kilka opraw montowanych w linii, w odstępach 13m
Zapewniają natężenie oświetlenia awaryjnego Emin_1lx w osi drogi 
ewakuacyjnej o długości 24.8m oraz Emin_0.5lx w pasie o szerokości 1m 
(0,5m w obie strony od osi drogi ewakuacyjnej)- zgodność z PN-EN 1838)
Several luminaires mounted in line at 13m intervals
They provide the intensity of emergency lighting Emin_1lx in the axis of 
the escape route with a length of 24.8m and Emin_0.5lx in a 1m wide 
strip (0,5m to both sides from the axis of the escape route) - compliance 
with PN-EN 1838)

Rozmieszczenie opraw w szyku 2x2, co 11m 
Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego strefy otwartej Emin_0.5lx 
na powierzchni o wymiarach 20.5m x 20.5m (420m2!) po odjęciu 
marginesu 0.5m- zgodność PN-EN 1838
Positioning of luminaires in a 2x2 arrangement, every 11 meters Provides 
emergency lighting of the open area Emin_0.5lx on an area of 20.5m x 
20.5m (420m2!) after deducting the 0.5 m margin - conforms with PN-EN 
1838

Pojedyncza oprawa
Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego strefy otwartej 
Emin_0.5lx na powierzchni o wymiarach 8.1m x 8.1m (65m2!) po odjęciu 
marginesu 0.5m- zgodność z PN-EN 1838
Single luminaire
Provides emergency lighting of the open area Emin_0.5lx over an area 
of 8.1m x 8.1m (65m2!) after deducting the 0.5 m margin - conforms 
with PN-EN 1838

Soczewki o rozsyle szerokim - montaż na wysokości 3m (czas autonomii 1h) - sprawność soczewki η= 95%
Wide distribution lenses - single mounting at 3m height (autonomy time 1h) - Lens efficiency η= 95%

Rozmieszczenie opraw w szyku 2x2, co 8.6m 
Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego strefy otwartej Emin_0.5lx 
na powierzchni o wymiarach 16.7m x 16.7m (278m2!) po odjęciu 
marginesu 0.5m- zgodność z PN-EN 1838
Positioning of luminaires in a 2x2 arrangement, every 8.6 meters 
Provides emergency lighting of the open area Emin_0.5lx on an area of 
16.7m x 16.7m (278m2!) less the 0.5m margin - compliance with PN-EN 
1838



ALLDAY INSPIRE IN

Długości opraw / Lengths of luminaires:

A
C

B

30W / 35W  A:1120mm, B:57mm, C:57mm          A:1126mm, B:45mm       1,4kg
46W / 55W  A:1680mm, B:57mm, C:57mm         A:1686mm, B:45mm      2kg

Odpowiedni do systemów sterowania

830
840
930
940

TW

B
WOP

B
WPR

80lm/W

70lm/W

80lm/W

830
840
930
940

TW

35
55

30
46

35
55

50B
50W

B
W

80B
80W

B
W

ALD11 PRO

830
840

930
940

TW

105lm/W

95lm/W

105lm/W

135lm/W

125lm/W

100lm/W

830
840
930
940

TW

30
46

35
55

135lm/W

125lm/W

100lm/W

Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters ALLDAY INSPIRE IN1

(A- długości opraw bez zaślepek końcowych / the length of the luminaire without end caps,      
     A -  otwór montażowy oprawy z zaślepkami / mounting hole for luminaire with plugs )  
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Sposób montażu / Types of mounting:

230V
50Hz

IP20* 0˚

+40 0C
-20 0C 30000

on
off 50000h

podtynkowy / flush mount

* Możliwość wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamówienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

aż do/up to

lm/W
135

years guarantee

lat 
gwarancji

Materiał:

Kolor obudowy:

aluminium, poliwęglan, PMMA

biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland

Material:

Casing color:

aluminum, polycarbonate, PMMA

white, black (on demand, any color from RAL palette)

Kierunek świecenia / 
Beam direction:

np. dla parametrów: ALD11 PRO 35 + 830 + OP + B + _DALI otrzymujemy kod: ALD11PRO35830OPB_DALI 
 

 

Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code2

Korpus Moc
RA/CRI

Optyka Kolor obudowy Sterowanie

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

+ + + + +Frame Power Optics Casing color Control

E.g. for the following parameters: ALD11 PRO 35 + 830 + OP + B + _DALI the code is: ALD11PRO35830OPB_DALI 

830: RA80 3000K, 840: RA80 4000K, 930: RA90 3000K, 940: RA90 4000K, TW: opcja płynnego sterowania natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K 
/ available seamless control of light intensity and color temperature from 2700-6500K, OP: 1150 - Przysłona opal / Opal aperture, PR: 900- Przysłona pryzmatyczna / 
Prismatic aperture, 50°/80°B: Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, 50°/80°W: Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white 
spotlight. Kolor obudowy / Casing color: B - czarny / black, W - biały / white  

Korpus Moc (W) Optyka Kolor obudowy SterowanieSkuteczność
Frame Power (W) RA/CRI Optics Casing color ControlEfficacy

_SMART

_DALI
_CASAMBI

_DIM

niedostępny w opcji TW
not available in TW option 



Dobierz odpowiednie akcesoria do / Choose the accessories for: ALLDAY INSPIRE IN3



MINI16/MINI28 ALLDAY INSPIRE IN
Sposób montażu / Types of mounting:

230V
50Hz

IP20* 0˚

+40 0C
-20 0C 30000

on
off 50000h

* Możliwość wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamówienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

A
C

B
10W  A:160mm, B:74mm, C:44mm    0,295kg
17W  A:280mm, B:74mm, C:44mm    0,425kg

np. dla parametrów: ALD11 PRO 35 + 830 + OP + B + _DALI otrzymujemy kod: ALD11PRO35830OPB_DALI 
 

 

Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters MINI ALLDAY INSPIRE IN1

Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code2

Korpus Moc
RA/CRI

Optyka Kolor obudowy Sterowanie

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

+ + + + +

Długości opraw / Lengths of luminaires:

aż do/up to

lm/W
110

years guarantee

lat 
gwarancji

830: RA80 3000K, 840: RA80 4000K, 930: RA90 3000K, 940: RA90 4000K, TW: opcja płynnego sterowania natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K 
/ available seamless control of light intensity and color temperature from 2700-6500K, OP: 1150 - Przysłona opal / Opal aperture, PR: 900- Przysłona pryzmatyczna / 
Prismatic aperture, 50°/80°B: Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, 50°/80°W: Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white 
spotlight. Kolor obudowy / Casing color: B - czarny / black, W - biały / white  
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Frame Power Optics Casing color Control

E.g. for the following parameters: ALD11PRO 35 + 830 + OP + B + _DALI the code is: ALD11PRO35830OPB_DALI 

Materiał:

Kolor obudowy:

aluminium, poliwęglan, PMMA

biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland

Material:

Casing color:

aluminum, polycarbonate, PMMA

white, black (on demand, any color from RAL palette)

Kierunek świecenia / 
Beam direction:

Zaślepki końcowe i zaczepy do montażu w komplecie z oprawą. Brak możliwości 
aranżacji z ALLDAY INSPIRE ELEMENTS.
End caps and hooks for mounting included with the luminaire. Cannot be 
arranged with ALLDAY INSPIRE ELEMENTS.

830
840

830
840

B
WOP

B
WPR

65lm/W

66lm/W

50B
50W

B
W

Korpus Moc (W) Optyka Kolor obudowy Sterowanie

80B
80W

B
W

ALD11 PRO

Skuteczność
Frame Power (W) RA/CRI Optics Casing color ControlEfficacy

830
840

830
840

70lm/W

75lm/W

10
17

830
840

930
940

110lm/W

110lm/W

830
840

930
940

110lm/W

110lm/W

MINI16

MINI28

-

podtynkowy / flush mount

Oprawy MINI16 i MINI28 dostępne są w każdej optyce: z przysłoną 
pryzmatyczną i opal oraz soczewkami dark light 50° i 80°.
MINI16 and MINI28 luminaires are available in all optics: 
with a prismatic and opal apertures as well as with 50° and 80° 
dark light lenses.

10

10

17

17

67lm/W

80lm/W





ALLDAY INSPIRE ONE
Sposób montażu / Types of mounting:

230V
50Hz

IP20* 0˚

+40 0C
-20 0C 30000

on
off 50000h

natynkowy / surface mount, zwieszany /
pendant mount, kinkiet / sconce, 
na szynę 3F / 3-phase on-track mount

* Możliwość wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamówienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

Odpowiedni do systemów sterowania / Suitable for control systems

A
C

B

30W / 35W  A:1120mm, B:74mm, C:44mm       2,2kg
46W / 55W  A:1680mm, B:74mm, C:44mm      2,8kg

np. dla parametrów: ALD9 PRO 35 + 830 + OP + B + _DALI otrzymujemy kod: ALD9PRO35830OPB_DALI 
 

 

Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters ALLDAY INSPIRE ONE 1

Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code2

Korpus Moc
RA/CRI

Optyka Kolor obudowy Sterowanie

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

+ + + + +

Długości opraw / Lengths of luminaires:

aż do/up to

lm/W
135

years guarantee

lat 
gwarancji

830: RA80 3000K, 840: RA80 4000K, 930: RA90 3000K, 940: RA90 4000K, TW: opcja płynnego sterowania natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K 
/ available seamless control of light intensity and color temperature from 2700-6500K, OP: 1150 - Przysłona opal / Opal aperture, PR: 900- Przysłona pryzmatyczna / 
Prismatic aperture, 50°/80°B: Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, 50°/80°W: Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white 
spotlight. Kolor obudowy / Casing color: B - czarny / black, W - biały / white  

(A- długość oprawy bez zaślepek końcowych / the length of the luminaire without end caps)  
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Frame Power Optics Casing color Control

E.g. for the following parameters: ALD9 PRO 35 + 830 + OP + B + _DALI the code is: ALD9PRO35830OPB_DALI 

Materiał:

Kolor obudowy:

aluminium, poliwęglan, PMMA

biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland

Material:

Casing color:

aluminum, polycarbonat, PMMA

white, black (on demand, any color from RAL palette)

Kierunek świecenia / 
Beam direction:

830
840
930
940

TW

B
W

_SMART

_DALI
_CASAMBI

_DIM

OP

B
WPR

80lm/W

70lm/W

80lm/W

830
840
930
940

TW

35
55

30
46

35
55

50B
50W

B
W

Korpus Moc (W) Optyka Kolor obudowy Sterowanie

80B
80W

B
W

ALD9 PRO

Skuteczność

830
840

930
940

TW

105lm/W

95lm/W

105lm/W

135lm/W

125lm/W

100lm/W

830
840
930
940

TW

30
46

35
55

135lm/W

125lm/W

100lm/W

Frame Power (W) RA/CRI Optics Casing color ControlEfficacy

niedostępny w opcji TW
not available in TW option 



 

WOJ+05548 WOJ+05546WOJ+05577 WOJ+05576

 WOJP06210  WOJP06209

 WOJP06212 WOJP06211

Przewód OMY 3×0,75mm2 oplot bezbarwny 1,5mb
Electric cable OMY 3×0.75mm2clear braid 1.5mb 
 WOJ+04553

Dobierz odpowiednie akcesoria do / Choose the accessories for: ALLDAY INSPIRE ONE3

Podsufitka / Soffit ceiling

 WOJ+04789WOJ+04790

Komplet do montażu natynkowego
Surface-mounting system 

1,12m - WOJ+05734 1,68m - WOJ+05735

Łącznik liniowy
Linear connector

WOJ+05578

Zawiesia
Slings

WOJ+04939

Akcesorium do montażu na szynoprzewód
Mounting elements for 3phase track

Zaślepka
End cap

Akcesorium kinkiet do / Wall mounting bracket for: ALD 9/10 1,12m

 WOJP06208  WOJP06207Akcesorium kinkiet do / Wall mounting bracket for: ALD 9/10 1,68m



MINI16/MINI28 ALLDAY INSPIRE ONE
Sposób montażu / Types of mounting:

230V
50Hz

IP20* 0˚

+40 0C
-20 0C 30000

on
off 50000h

natynkowy / surface mount

* Możliwość wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamówienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

A
C

B

np. dla parametrów: ALD9 PRO 35 + 830 + OP + B + _DALI otrzymujemy kod: ALD9PRO35830OPB_DALI 
 

 

Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters MINI ALLDAY INSPIRE ONE 1

Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code2

Korpus Moc
RA/CRI

Optyka Kolor obudowy Sterowanie

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

+ + + + +

aż do/up to

lm/W
110

years guarantee

lat 
gwarancji

830: RA80 3000K, 840: RA80 4000K, 930: RA90 3000K, 940: RA90 4000K, TW: opcja płynnego sterowania natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K 
/ available seamless control of light intensity and color temperature from 2700-6500K, OP: 1150 - Przysłona opal / Opal aperture, PR: 900- Przysłona pryzmatyczna / 
Prismatic aperture, 50°/80°B: Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, 50°/80°W: Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white 
spotlight. Kolor obudowy / Casing color: B - czarny / black, W - biały / white  
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Frame Power Optics Casing color Control

E.g. for the following parameters: ALD9 PRO 35 + 830 + OP + B + _DALI the code is: ALD9PRO35830OPB_DALI 

Materiał:

Kolor obudowy:

aluminium, poliwęglan, PMMA

biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland

Material:

Casing color:

aluminum, polycarbonate, PMMA

white, black (on demand, any color from RAL palette)

Kierunek świecenia / 
Beam direction:

MINI16

MINI28

10W  A:160mm, B:74mm, C:44mm     0,335kg
17W  A:280mm, B:74mm, C:44mm     0,530kg

Długości opraw / Lengths of luminaires:

Zaślepki końcowe i zaczepy do montażu w komplecie z oprawą. Brak możliwości 
aranżacji z ALLDAY INSPIRE ELEMENTS.
End caps and hooks for mounting included with the luminaire. Cannot be 
arranged with ALLDAY INSPIRE ELEMENTS.

Oprawy MINI16 i MINI28 dostępne są w każdej optyce: z przysłoną 
pryzmatyczną i opal oraz soczewkami dark light 50° i 80°.
MINI16 and MINI28 luminaires are available in all optics: 
with a prismatic and opal apertures as well as with 50° and 80° 
dark light lenses.

830
840

830
840

B
WOP

B
WPR

65lm/W

66lm/W

50B
50W

B
W

Korpus Moc (W) Optyka Kolor obudowy Sterowanie

80B
80W

B
W

ALD9 PRO

Skuteczność
Frame Power (W) RA/CRI Optics Casing color ControlEfficacy

830
840

830
840

70lm/W

75lm/W

10
17

830
840

930
940

110lm/W

110lm/W

830
840

930
940

110lm/W

110lm/W

-

10

10

17

17

67lm/W

80lm/W





ALLDAY INSPIRE ONE IP44

 

Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters ALLDAY INSPIRE ONE IP441

830
840
930
940

TW

B
W

_DALI
_CASAMBI

OP

B
WPR

80lm/W

70lm/W

80lm/W17

ALD15 PRO

830
840

930
940

TW

105lm/W

95lm/W

105lm/W

830: RA80 3000K, 840: RA80 4000K, 930: RA90 3000K, 940: RA90 4000K, TW: opcja płynnego sterowania natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K 
/ available seamless control of light intensity and color temperature from 2700-6500K, OP: 1150 - Przysłona opal / Opal aperture, PR: 900- Przysłona pryzmatyczna / 
Prismatic aperture, Kolor obudowy / Casing color: B - czarny / black, W - biały / white  

35W   A:1120mm,  B:74mm, C:66mm        2,32kg
17W    A:565mm,   B:74mm, C:66mm        1,44kg

55W   A:1680mm, B:74mm, C:66mm        2,88kg

A

B

C

(A- długość oprawy bez zaślepek końcowych / the length of the luminaire without end caps)    
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44

Sposób montażu / Types of mounting:

Materiał:

Kolor obudowy:

aluminium, poliwęglan

biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)

230V
50Hz

IP44 0˚

+40 0C
-20 0C 30000

on
off 50000h

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland

kinkiet / sconce

Odpowiedni do systemów sterowania / Suitable for control systems

Długości opraw / Lengths of luminaires:

aż do/up to

lm/W
105

years guarantee

lat 
gwarancji

Kierunek świecenia / 
Beam direction:

Korpus Moc (W) Optyka Kolor obudowy SterowanieSkuteczność
Frame Power (W) RA/CRI Optics Casing color ControlEfficacy

1

Material:

Casing color:

aluminum, polycarbonate

white, black (on demand, any color from RAL palette)

np. dla parametrów: ALD9 PRO 35 + 830 + OP + B + _DALI otrzymujemy kod: ALD9PRO35830OPB_DALI 
 

 

Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code2

Korpus Moc
RA/CRI

Optyka Kolor obudowy Sterowanie

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

+ + + + +Frame Power Optics Casing color Control

E.g. for the following parameters: ALD9 PRO 35 + 830 + OP + B + _DALI the code is: ALD9PRO35830OPB_DALI 

830
840
930
940

TW

B
WOP

B
WPR

80lm/W

70lm/W

80lm/W35
55

830
840

930
940

TW

105lm/W

95lm/W

105lm/W

_SMART

_DALI
_CASAMBI

_DIM

niedostępny w opcji TW
not available in TW option 





ALLDAY INSPIRE TWO

1

A

B

C

Odpowiedni do systemów sterowania / Suitable for control systems

39W / 44W / 55W  A:1120mm, B:74mm, C:44mm  2,55kg
63W / 72W / 90W  A:1680mm, B:74mm, C:44mm  2,7kg

Długości opraw / Lengths of luminaires:

(A- długość oprawy bez zaślepek końcowych / the length of the luminaire without end caps)  

np. dla parametrów: ALD10 PRO 35 + 830 + OP + B + _DALI otrzymujemy kod: ALD10PRO35830OPB_DALI 
 

 

Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code2

Korpus Moc
RA/CRI

Optyka Kolor obudowy Sterowanie

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

+ + + + +Frame Power Optics Casing color Control

E.g. for the following parameters: ALD10 PRO 35 + 830 + OP + B + _DALI the code is: ALD10PRO35830OPB_DALI 

830: RA80 3000K, 840: RA80 4000K, 930: RA90 3000K, 940: RA90 4000K, TW: opcja płynnego sterowania natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K 
/ available seamless control of light intensity and color temperature from 2700-6500K, OP: 1150 - Przysłona opal / Opal aperture, PR: 900- Przysłona pryzmatyczna / 
Prismatic aperture, 50°/80°B: Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, 50°/80°W: Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white 
spotlight. Kolor obudowy / Casing color: B - czarny / black, W - biały / white  

Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters ALLDAY INSPIRE TWO

ALD10PRO

44W
72W

830
840 80 lm/W

OP B
W

930
940 70 lm/W

55W
90W TW 80 lm/W

44W
72W

830
840 105 lm/W

PR B
W

930
940 95 lm/W

55W
90W TW 105 lm/W

39W
63W

830
840 135 lm/W

50B
50W

B
W

930
940 125 lm/W

55W
90W TW 100 lm/W

39W
63W

830
840 135 lm/W

80B
80W

B
W

930
940 125 lm/W

55W
90W TW 100 lm/W
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Sposób montażu / Types of mounting:

230V
50Hz

IP20* 0˚

+40 0C
-20 0C 30000

on
off 50000h

zwieszany / pendant mount, kinkiet / sconce

* Możliwość wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamówienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

aż do/up to

lm/W
135

years guarantee

lat 
gwarancji

Materiał:

Kolor obudowy:

aluminium, poliwęglan, PMMA

biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland

Material:

Casing color:

aluminum, polycarbonate, PMMA

white, black (on demand, any color from RAL palette)

Kierunek świecenia / 
Beam direction:

Korpus Moc (W) Optyka Kolor obudowy SterowanieSkuteczność
Frame Power (W) RA/CRI Optics Casing color ControlEfficacy

_SMART

_DALI
_CASAMBI

_DIM

niedostępny w opcji TW
not available in TW option 



 

WOJ+05548 WOJ+05546WOJ+05577 WOJ+05576

 WOJP06210  WOJP06209

Przewód OMY 3×0,75mm2 oplot bezbarwny 1,5mb
Electric cable OMY 3×0.75mm2clear braid 1.5mb 
 WOJ+04553

Podsufitka / Soffit ceiling

 WOJ+04789WOJ+04790

Komplet do montażu natynkowego
Surface-mounting system 

1,12m - WOJ+05734 1,68m - WOJ+05735

Łącznik liniowy
Linear connector

WOJ+05578

Zawiesia
Slings

WOJ+04939

Zaślepka
End cap

Akcesorium kinkiet do / Wall mounting bracket for: ALD 9/10 1,12m

 WOJP06208  WOJP06207Akcesorium kinkiet do / Wall mounting bracket for: ALD 9/10 1,68m

Dobierz odpowiednie akcesoria do / Choose the accessories for: ALLDAY INSPIRE TWO3



Kod produktu

ALD17TRACK1F max.500W B - czarny
W - biały
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1F

WOJP06850
WOJP06851

WOJP06847 WOJP06846

230V
50Hz

IP20 0˚

+40 0C
-20 0C

Odpowiedni do systemów sterowania / Suitable for control systems:

A:560mm, B:74mm, C:44mm       1,2kg
Długości opraw / Lengths of luminaires:

years guarantee

lat 
gwarancji

(A- długość oprawy bez zaślepek końcowych / the length of the luminaire without end caps)  

Poduct code

ALLDAY INSPIRE TRACK 1F

Dostępne opcje / Options available ALLDAY INSPIRE TRACK 1F1

Skompletuj zestaw z oprawą 1F Spectrum Led oraz źródłem Spectrum Smart
Complete the set with the 1F luminaire Spectrum Led and the Spectrum Smart source

2

A

B

C

Sposób montażu / Types of mounting:
natynkowy / surface mount, 
zwieszany / pendant mount

Materiał:

Kolor obudowy:

aluminium 

biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland

Material:

Casing color:

aluminum

white, black (on demand, any color from RAL palette)

Kierunek świecenia / 
Beam direction:

Korpus Moc (W) Kolor obudowy
Frame Power (W) Casing color



Dobierz odpowiednie akcesoria do / Choose the accessories for: ALLDAY INSPIRE TRACK 1F3

 

WOJ+05548 WOJ+05546WOJ+05577 WOJ+05576

Przewód OMY 3×0,75mm2 oplot bezbarwny 1,5mb
Electric cable OMY 3×0.75mm2clear braid 1.5mb 
 WOJ+04553

Podsufitka / Soffit ceiling

 WOJ+04789WOJ+04790

Komplet do montażu natynkowego
Surface-mounting system 

1,12m - WOJ+05734 1,68m - WOJ+05735

Łącznik liniowy
Linear connector

WOJ+05578

Zawiesia
Slings

WOJ+04939

Zaślepka
End cap



ALLDAY INSPIRE ELEMENTS

ALLDAY INSPIRE ELEMENTS
Wybierz parametry łącznika1

1,2kg
360

74

158158 44

15
8

44

[mm]

0,8kg

Opcja sterowania łącznikiem L
dostępna jest w połączeniu z oprawą liniową

202

44 158

[mm]

1,6kg
360

36
0

74

158158 44

[mm]

Łącznik Moc RA / 
 CRI

Skuteczność 
świetlna Optyka Kolor 

 obudowy Sterowanie

ALD13PRO 27

830 
840 70 lm/W

OP B
W

930 
940 60 lm/W
TW 70 lm/W
830 
840 90 lm/W

PR B
W

930 
940 80 lm/W
TW 90 lm/W
830 
840 115 lm/W

50B
50W

B
W

930 
940 105 lm/W
TW 85 lm/W
830 
840 115 lm/W

80B
80W

B
W

930 
940 105 lm/W
TW 85 lm/W

ALD14PRO 16

830 
840 70 lm/W

OP B
W

930 
940 60 lm/W
TW 70 lm/W
830 
840 90 lm/W

PR B
W

930 
940 80 lm/W
TW 90 lm/W
830 
840 115 lm/W

50B
50W

B
W

930 
940 105 lm/W
TW 85 lm/W
830 
840 115 lm/W

80B
80W

B
W

930 
940 105 lm/W
TW 85 lm/W

ALD12PRO 13

830 
840 70 lm/W

OP B
W

930 
940 60 lm/W
TW 70 lm/W
830 
840 90 lm/W

PR B
W

930 
940 80 lm/W
TW 90 lm/W
830 
840 115 lm/W

50B
50W

B
W

930 
940 105 lm/W
TW 85 lm/W
830 
840 115 lm/W

80B
80W

B
W

930 
940 105 lm/W
TW 85 lm/W
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np. dla parametrów: ALD12 PRO 13 + 830 + OP + B + _DALI otrzymujemy kod: ALD15PRO13830OPB_DALI  

Stwórz kod łącznika / Create your connector code2

Korpus Moc
RA/CRI

Optyka Kolor obudowy Sterowanie

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

+ + + + +Frame Power Optics Casing color Control

E.g. for the following parameters: ALD12 PRO 13 + 830 + OP + B + _DALI the code is: ALD12PRO13830OPB_DALI 

Sposób montażu / Types of mounting:

Materiał:

Kolor obudowy:

aluminium, poliwęglan, PMMA

biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland

natynkowy / surface mount, zwieszany / pendant mount
Kierunek świecenia / 
Beam direction:

Material:

Casing color:

aluminum, polycarbonate, PMMA

white, black (on demand, any color from RAL palette)

230V
50Hz

IP20* 0˚

+40 0C
-20 0C 30000

on
off 50000h

* Możliwość wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamówienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

aż do/up to

lm/W
135

years guarantee

lat 
gwarancji

830: RA80 3000K, 840: RA80 4000K, 930: RA90 3000K, 940: RA90 4000K, TW: opcja płynnego sterowania natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K / available seamless 
control of light intensity and color temperature from 2700-6500K, OP: 1150 - Przysłona opal / Opal aperture, PR: 900- Przysłona pryzmatyczna / Prismatic aperture, 50°/80°B: Soczewka 50°/80° 
reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, 50°/80°W: Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white spotlight. Kolor obudowy / Casing color: B - czarny / black, W - biały / white  

Odpowiedni do systemów sterowania / Suitable for control systems

_SMART

_DALI
_CASAMBI

_DIM

niedostępny 
w opcji TW
not available 
in TW option 



 

Zasilanie przelotowe w standardzie opraw i łączników 
serii ALLDAY INSPIRE, umożliwia połączenie w jednym obwodzie   
aż do 20 szt. opraw (w tym wypadku zalecane  jest zabezpieczenie 
obwodu  B10 lub C10).
Through power supply provided as standard for 
luminaires and connectors in ALLDAY INSPIRE series, allows to 
combine up to 20 luminaires in one circuit (in this case it is recom-
mended to protect the B10 or C10 circuit).

WOJ+05548

WOJ+05546

WOJ+05577

WOJ+05576

Przewód OMY 3×0,75mm2 oplot bezbarwny 1,5mb
Electric cable OMY 3×0.75mm2clear braid 1.5mb 
 WOJ+04553

Podsufitka / Soffit ceiling  WOJ+04789WOJ+04790

Komplet do montażu natynkowego
Surface-mounting system 

1,12m - WOJ+05734 1,68m - WOJ+05735

Łącznik liniowy
Linear connector

WOJ+05578

Zawiesia
Slings

WOJ+04939

Zaślepka
End cap

Dobierz odpowiednie akcesoria do systemu / Choose the accessories for system ALLDAY INSPIRE ELEMENTS3

Możliwość tworzenia dowolnych kombinacji opraw liniowych z łącznikami lub samych łączników między sobą. 
Possibility to create any combination of linear luminaires with connectors or just connectors among themselves.



 

 
 

uchwyt do montażu naściennego 1,68m
wall-mounting bracket 1.68m

 WOJP06208 WOJP06207

uchwyt do montażu naściennego 1,12m
wall-mounting bracket 1.12m

 WOJP06210  WOJP06209

Montaż naścienny
On-wall mount

Kinkiet sprawdzi się szczególnie w miejscach gdzie, zastosowanie opraw 
sufitowych nie jest możliwe np. wysokie klatki schodowe czy skomplikowane 
sklepienia, ale także w pomieszczeniach, w których wertykalne oświetlenie 
pozwoli na równomierne doświetlenie przedmiotu lub postaci np. garderoby, 
przymierzalnie. Dodatkowo wersja z podwyższonym IP44 sprawdzi się               
w miejscach o podwyższonej wilgotności typu łazienka.
The sconce will be particularly useful in places where the use of ceiling 
luminaires is not possible, e.g. high staircases or complicated vaults, but also 
in rooms where vertical lighting will allow for uniform illumination of an object 
or figure, e.g. closets or fitting rooms. Additionally, the version with increased 
IP44 will be suitable for places with higher humidity, such as bathrooms.    

Montaż na szynoprzewód
On-track mount

akcesoria montażowe / mounting accessories::

Taki typ montażu sprawdzi się zwłaszcza we wnętrzach o dużej częstotliwości 
zmian ekspozycji, jak np. salony sprzedaży czy sklepy. Możliwość swobodnego 
przemieszczania i zestawiania z innymi typami opraw na szynoprzewód, 
pozwala na uzyskanie nieograniczonych sposobów aranżacji wnętrz.
This type of mounting is especially suitable for interiors with high frequency 
of exposure changes, such as showrooms or stores. The
possibility of free movement and combination with other types of on-track 
luminaires allows to create unlimited solutions for interior
design

element montażowy do szynoprzewodu
mounting element for busbar

 WOJP06212 WOJP06211

akcesoria montażowe / mounting accessories:

zaślepki końcowe
end caps

WOJ+05548
WOJ+05546

WOJ+05577
WOJ+05576

standard premium

zaślepki końcowe
end caps

WOJ+05548
WOJ+05546

WOJ+05577
WOJ+05576

standard premium

łącznik liniowy
linear connector 
WOJ+05578

oświetlenia górne / overhead lighting oświetlenia wertykalne / vertical lighting

Używając ściennego oświetlenia wertykalnego światło w przymierzalni rozchodzi się 
równomiernie, zapobiega tworzeniu niekorzystnych cieni na twarzy i deformacji sylwet-
ki.
When using the vertical wall lighting, the light in the fitting room is distributed evenly 
thus preventing unfavorable shadows on the face from arising and the silhouette from 
looking misshapen.
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Montaż natynkowy
Surface mount

Montaż zwieszany
Pendant mount

Opcja zwieszenia opraw liniowych pozwala na lepsze doświetlenie miejsc 
pracy. Ten typ montażu jest również przeznaczony do wnętrz wysokich czy        
o pochyłych dachach, w których montaż opraw bezpośrednio na suficie może 
być utrudniony.
The option of pendant linear luminaires allows for better illumination of 
workplaces. This type of mounting is also designed for high or sloping roof 
interiors, where mounting the luminaires directly on the ceiling may prove 
difficult.

zawiesia
slings
 WOJ+04939

akcesoria montażowe / mounting accessories:

To rozwiązanie jest szczególnie polecane w pomieszczeniach, gdzie instalacja 
podtynkowa oprawy jest niemożliwa. Zaletą jest również prosty i szybki 
montaż. Oprawy natynkowe nadadzą charakter wnętrzu. Bardzo dobrze 
sprawdzą się w gabinetach, salach konferencyjnych itp.
This solution is especially recommended in rooms where flush mounting of the 
luminaire is not possible. Another advantage is the simple and quick installa-
tion. Surface-mounted luminaires will give character to the interior. They will 
work very well in offices,
conference rooms, etc..

zestaw do montażu natynkowego dla ALD9 
surface-mounting system for ALD9

 1,12m - WOJP05734 1,68m - WOJP05735

akcesoria montażowe / mounting accessories:

łącznik liniowy
linear connector 
WOJ+05578

zaślepki końcowe
end caps

WOJ+05548
WOJ+05546

WOJ+05577
WOJ+05576

standard premium

zaślepki końcowe
end caps

WOJ+05548

WOJ+05546

WOJ+05577

WOJ+05576

standard premium

Montaż podtynkowy
Flush mount

Ten sposób montowania opraw będzie badzo dobrym rozwiązaniem                   
w pomieszczeniach o mocno obniżonym suficie oraz wszędzie tam,               
gdzie stawiamy na odpowiednie oświetlenie w minimalistycznej formie dzięki 
“ukryciu” opraw w suficie.
This way of mounting the luminaires will provide a very good solution in rooms 
with a much lowered ceiling and in all those places where we focus on appro-
priate lighting in a minimalist form by "hiding" the luminaires in the ceiling.

zaślepki podtynkowe
flush-mounted caps

 WOJ+05581 WOJ+05580

łącznik liniowy podtynkowy
flush-mounted linear connector
WOJ+05582

akcesoria montażowe /mounting accessories:

1,12m=2x

1,68m=3x

podsufitka
soffit ceiling

WOJ+04789
WOJ+04790

przewód OMY 3×0,75mm2

oplot bezbarwny 1,5mb
electric cable OMY 3×0.75mm2
clear braid 1.5mb WOJ+04553

łącznik liniowy
linear connector  
WOJ+05578

MONTAŻ / MOUNTING 
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CCT 2700K (WW) — 6500K (CW)

ŚCIEMNIALNA / DIMMABLE 

Możliwość regulacji  / Adjustable:

Zmiana temperatury barwowej / Color temperature adjustment 

Aplikacja / ściemniacz Spectrum SMART
Spectrum SMART application / dimmer

Możliwość współpracy z: 
Compatible with:

Pobierz darmową aplikację:
Download free application:
www.spectrumsmart.pl/app

Wejdź na / Check our website:
www.spectrumsmart.pl

Możliwość zmiany ustawienia i dowolnego sterowania oświetleniem w Twoim domu z każdego miejsca na świecie.
Possibility to change the setting and control the lighting in your home from anywhere in the world.

Sterowanie inteligentnym oświetleniem przez mobilną i darmową aplikację 
Spectrum SMART, dostępną w wersji na Android lub iOS. 
Control of intelligent lighting via free mobile application Spectrum SMART
available on Android or iOS. 

 

Twoje konfiguracje danych są synchronizowane w zaszyfrowanej chmurze, co pozwala na kontrolowanie oświetlenia 
poza domem i gwarantuje poczucie bezpieczeństwa.
Your data configurations are synchronized in an encrypted cloud, which allows you to control the lighting when you are away 
from home and guarantees a sense of security.

Grupowanie urządzeń, tworzenie własnych scenariuszy oraz definiowanie scen.
Grouping devices, creating your own scenarios and defining scenes.

Automatyzacja działań zgodnie z ustalonym harmonogramem lub minutnikiem.
Automation of actions according to a fixed schedule or timer.

Wsparcie posprzedażowe - chat na stronie interentowej, FAQ na stronie i w aplikacji.
After-sales support – chat on the website, FAQ on the website and in the application.

Możliwość posiadania większej ilości urządzeń sterujących lub udostępniania urządzenia innym osobom.
Possibility of having more control devices or sharing the device with others.
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Zapewnia jednolitość barwy w całym pomieszczeniu niezależnie od temperatury barwowej jak i poziomu natężenia światła 
naturalnego.
It ensures uniformity of color in the entire room regardless of the color temperature and level of intensity of natural light.

Technologia bazuje na koncepcji Human Centric Lighting, która stawia człowieka w centrum projektowania oświetlenia 
oraz uwzględnia jego rytm dobowy.
The technology is based on the Human Centric Lighting concept, which puts people at the center of lighting designand takes 
into account their daily rhythm.

6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

2700K 4600K 6500K 4600K 2700K

6AM 7AM 8AM 9AM 10AM 11AM 12PM 1PM 2PM 3PM 4PM 5PM 6PM

Umożliwia płynne sterowanie natężeniem światła i temperaturą barwową.
Tunable White technology enables seamless control of lighting intensity and color temperature.

Sterowanie oparte o intuicyjną aplikację Casambi przyjazną dla nowych użytkowników jak również umożliwiającą szczegółową 
konfigurację dla bardziej wymagających.
The control is based on the Casambi application, which is friendly for both the first-time users and more demanding ones as it
is both intuitive and allows for detailed configuration. 

TUNABLE WHITE
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Możliwość wykorzystania czujników ruchu, natężenia oświetlenia oraz przycisków zarówno przewodowych jak i bezprzewodowych
w technologii EnOcean.
Possibility to use motion and light intensity sensors as well as switches, both wired and wireless, in EnOcean technology.

czujnik ruchu 
i natężenia światła (opcja)
motion detector and light 
intensity (optional)

przyciski i panele 
dotykowe
switches and touch 
panels

oprawy 
z oznaczeniem DALI
luminaires
with DALI marking

Pozwala na ustawienie pełnej automatyzacji oświetlenia na całej powierzchni inwestycji.
Possibility of setting up full automation of lighting on the whole investment area.

Jak zbudowany jest system / What is the structure of the system? 

Sterowanie za pomocą sterowników marki WAGO.
Control with WAGO controllers. 

okablowanie
wiring

sterownik DALI
DALI controller

Przycisk bezprzewodowy
w technologii ENOCEAN
ENOCEAN wireless switch

czujnik obecności 
i natężenia światła
presence and light
intensity detector

Xpress – włącznik 4 sceny/grupy, 
sterowanie kolorem i natężeniem
Xpress - 4 scenes/groups switch,
color and intensity control

darmowa Aplikacja dla instalatorów 
i wygodne narzędzie dla użytkowników
Xpress - 4 scenes/groups switch,
color and intensity control

Dostępne komponenty i akcesoria / Available components and accessories

DALI

Cyfrowe rozwiązanie umożliwiające zaawansowane sterowanie dużymi systemami oświetlenia.
Digital solution for advanced control of large lighting systems.

CASAMBI

Rozwiązanie ekonomiczne, a jednocześnie nie wymagające zaawansowanej konfiguracji ze strony instalatora.
A cost-effective solution that does not require advanced configuration by the installer.

Jak zbudowany jest system / What is the structure of the system?

czujnik ruchu 
i natężenia światła
motion and light
intensity detector

lub

or

1-10V DIM

smart DIM Controller (lub inny ściemniacz 
działający w systemie 1- 10V)
smart DIM Controller (or another 1-10V
wiring dimmer)

okablowanie
wiring

oprawa 
z oznaczeniem DIM
luminaires with DIM
marking

Casambi system sterowania oświetleniem oparty o technologię Blueto-
oth Low Energy - nie wymagającą dodatkowych routerów czy silnego 
sygnału na całej powierzchni, gdzie uruchomione są oprawy. Swoją 
elastyczność i łatwość w projektowaniu zawdzięcza braku konieczności 
dodatkowego okablowania. Sprzyja to także obniżeniu  kosztów inwesty-
cyjnych.
Lighting control system based on Bluetooth Low Energy technology – no 
need for additional routers or strong  signal on the whole surface where 
the luminaires  are used. It owes its flexibility and ease of design to the 
lack of need for additional wiring. It also helps to reduce investment 
costs. 

Zarządzanie oprawami jest bezprzewodowe i bazuje na darmowej aplika-
cji dostępnej na nowe urządzenia mobilne typu tablet, laptop czy smart-
phone. Aplikacja do pobrania z App Store oraz Google Play.
Luminaire control is wireless and based on a free application available 
for new mobile devices, such as tablet, laptop or smartphone. The appli-
cation can be downloaded from the App Store and Google Play.



ALLDAY INSPIRE 
ALLDAY INSPIRE IN - od 5 dni roboczych w zależności od ilości i wariantu oprawy
ALLDAY INSPIRE ONE - od 5 dni roboczych w zależności od ilości i wariantu oprawy
ALLDAY INSPIRE TWO - od 5 dni roboczych w zależności od ilości i wariantu oprawy
ALLDAY INSPIRE ELEMENTS - od 10 dni roboczych w zależności od ilości i wariantu oprawy

Terminy realizacji należy każdorazowo potwierdzić z przedstawicielem handlowym.

ALLDAY INSPIRE IN - from 5 working days depending on the quantity and variant of the luminaire
ALLDAY INSPIRE ONE - from 5 working days depending on the quantity and variant of the binding
ALLDAY INSPIRE TWO - from 5 working days depending on the quantity and variant of the luminaire
ALLDAY INSPIRE ELEMENTS - from 10 working days depending on the quantity and variant of the luminaire

The delivery dates should be confirmed each time with the sales representative.

Skonfiguruj twoje oświetlenie i wejdź na:
Configure your lighting and go to:

konfigurator.spectrumled.pl
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www.spectrumled.pl


	1.okladka
	2.cechy glowne_2021
	3.soczewki i przeslony 2021
	4.modul awaryjny 2021
	5.allday in 2021
	5b.allday in mini
	6.allday one 2021
	6a.allday one mini
	7.allday one IP44 2021
	8.allday two 2021
	9.allday track 2021
	10.laczniki 2021
	11.sposoby montazu
	12.sterowanie 2021
	13. informacja o terminach realizacji
	14.okladka tył

