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TELUX LED svetilke za javno razsvetljavo uporabljajo kot vir svetlobe visoko učinkovite svetleče diode 

(LED), ki omogočajo kakovostno javno razsvetljavo s toplo belo barvo svetlobe ob minimalnih stroških 

vzdrževanja.  

Za učinkovito razporeditev svetlobe na željeno površino so svetleče diode opremljene z naprednimi 

optičnimi sistemi - svetlobnimi lečami. 

Ohišje svetilke TELUX LED je izdelano iz tlačno litega aluminija, barvanega z vzdržljivo samočistilno sivo 

barvo RAL 7011 in z vgrajenim kristalnim steklom visoke trdote. 
 

Za enostavno namestitev TELUX LED svetilke na različne vrste stebrov je opcijsko mogoče uporabiti 

univerzalni montažni pribor ali različne konzole. 
 

Glavne značilnosti TELUX LED svetilk za javno razsvetljavo so: 

 optimalna energijska učinkovitost 

 visok optični in obratovalni izkoristek  

 toplo bela barva svetlobe  

 dolga življenjska doba  

 visok indeks barvnega videza 

 napajanje z učinkovitimi elektronskimi pretvorniki. 

 

Svetlobni izvor:    svetleča dioda WLED 1W - 30 kosov 

Skupna moč:    36 W  

Delovna napetost:    100 - 240 V 

Frekvenca:     50 Hz 

Svetlobni tok svetilke   1.995 lm 

Barva svetlobe     3.000 K ± 200 K 

Indeks barvnega videza    Ra = 80  

Življenjska doba   60.000 ur 

Temperaturno območje:   od -30°C do +50°C 

Stopnja zaščite:    IP 65 

Masa svetilke:    5,0 kg 

Priključni kabel:    H05RN-F 3G 1.0 mm2  - 1 m 

Nosilna konzola:     montaža na konzolo s premerom 48 mm 

 

 

Svetike TELUX LED so izdelane v skladu z naslednjimi predpisi: 

 Direktiva 89/336/EEC:  EN50081-1, EN50082-1, EN61000-3-2, EN55015, EN61000-3-2   

 Direktiva 73/23/EEC:  EN60598-1, EN60598-2 

Svetike TELUX LED so skladne z zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 

(UMVSOO); Ur.l.RS, št. 81/2007 z veljavnimi dopolnitvami in spremembami. 
 

 

Garancija za TELUX LED svetilko je 3 leta od dneva prodaje v skladu z Garancijsko izjavo. 
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Svetike TELUX LED so primerne za razsvetljavo javnih poti, ulic v stanovanjskih naseljih ter parkirišč in ostalih 

odprtih prostorov. 

Na naslednjem primeru je prikazan optimalni način vgradnje in izračun osvetljenosti za dvosmerno 

vozišče širine 4 m (javna pot ali ulica v stanovanjskem naselju).  
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Iz izračuna je razvidno, da je svetilka TELUX LED v skladu s smernicami Društva za razsvetljavo Slovenije ter 

zahtevami standarda SIST EN 13201-2 primerna za razsvetljavo javnih poti (svetlobno tehnični razred skupine M6). 
 

 

Napravo lahko montira in priklopi le strokovno usposobljeno osebje v skladu z veljavnimi standardi. 

Priporočljiva višina montaže svetilke TELUX LED je od 5 m do 7 m.  

Ob montaži je potrebno vijake M8 privijačiti s zateznim momentom 35 Nm. 

Za priključitev svetilke na omrežje uporabljamo že priključen vodnik na svetilko tip H05RN-F 3G 1.0 mm2, ki 

se priključi v priključni omarici stebra. LED svetilka  se varuje z 2A varovalko. Svetilka mora biti ozemljena. 

Priporočamo dodatno montažo prenapetostne zaščite v prižigališču.  
 

 

Svetilka v življenjski dobi zaradi stopnje zaščite IP 65 in vgrajenih kvalitetnih samočistilnih materialov ne 

potrebuje posebnega periodičnega vzdrževanja oziroma čiščenja. V primeru zelo velike onesnaženosti 

okolja, je priporočljivo čiščenje hladilnih reber. Med čiščenjem mora biti svetilka izklopljena. Za čiščenje 

uporabite vlažno krpo ali blag detergent. Uporaba kemikalij ali topil lahko poškoduje ohišje ali zunanjo 

zaščito. 
 

 

Podjetje TEHMAR d.o.o. izjavlja, da je za izdelek poravnana okoljska dajatev ter da je vključeno v skupno 

shemo ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo preko podjetja Zeos d.o.o..  

Po zaključku življenske dobe izdelek brezplačno oddati v razgradnjo pooblaščeniim zbiralcem. 

 

Vse informacije v tej publikaciji so samo informativne narave. Zaradi kontinuiranega razvoja si 

pridržujemo pravico spremeniti podatke brez predhodnega obvestila. 

 

 

TEHMAR d.o.o. 

Zagrebška cesta 100 
SI-2000 MARIBOR 

Tel.: 02 / 450-15-00 
Fax: 02 / 450-15-50 
E-pošta: prodaja@tehmar.si 
Internet: www.telux.si  

 

Uporaba - primer optimalne vgradnje 

Montaža in priključitev na omrežje  

Obratovanje in vzdrževanje  

Odstranitev in razgradnja 

Opomba 
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