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ARYON
ARYON to plafoniera LED charakteryzująca się niskim profi-
lem, dzięki czemu idealnie sprawdza się w małych pomiesz-
czeniach, ciągach komunikacyjnych lub korytarzach. Stopień 
szczelności IP66 pozwala na zastosowanie jej w pomieszcze-
niach o wysokiej wilgotności oraz na zewnątrz budynków. 
Uzupełnieniem funkcjonalności plafonu jest wbudowany mi-
krofalowy czujnik ruchu, który automatycznie wyłącza oprawę 
gdy w zasięgu czujnika nie znajduje się żadna osoba lub gdy  
w pomieszczeniu jest już wystarczająco jasno.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:
Klatki schodowe, ciągi komunikacyjne, budynki 
użyteczności publicznej.

MONTAŻ: natynkowy
ZASILANIE: 230V AC/ 50-60Hz
TEMPERATURA PRACY: -15°C…+35°C 
ŻYWOTNOŚĆ: 50 000h
WSPÓŁCZYNNIK MOCY: >0,95 
OBUDOWA: PC
GWARANCJA: 5 lat

ARYON is a LED plafond lamp with a low profile, which 
makes it perfect for small rooms, passageways or corri-
dors. The tightness degree IP66 allows it to be used in ro-
oms with high humidity and outdoors. The functionality 
of the plafond is complemented by a  built-in microwave 
motion sensor, which automatically turns off the lumi-
naire when no one  is within the range of the sensor or 
when the room is already bright enough.

EXEMPLARY APPLICATIONS:
Stairways, passageways, public utility buildings.

INSTALLATION: surface mounted 
SUPPLY VOLTAGE: 230V AC/ 50-60Hz
AMBIENT TEMPERATURE RANGE: -15°C…+35°C 
LIFETIME: 50 000h
POWER FACTOR: >0,95 
HOUSING: PC
WARRANTY: 5 years Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Nasze produkty są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach 

bez wcześniejszych publikacji tych informacji. / Luminus flux tolerance +/-10%. Our products are constantly upgraded. We reserve right to any 
construction changes without previous notice. 

PRODUKT
POLSKI

Nazwa / Name Moc / Power
[W]

Strumień świetlny / 
Luminous flux

Klasa ochrony/ 
Protection class IP IK CRI CCT

Efektywność 
świetlna / Luminous 

efficiency

ARYON 16 1 300 lm II IP66 IK10 >80 4000K 81 lm/W

ARYON 22 2 000 lm II IP66 IK10 >80 4000K 90 lm/W

Nazwa / Name Średnica / Diameter Waga / Weight

ARYON Ø300 50 mm

230V 50 Hz IP 66 IK 10

KRZYWE ROZSYŁU / LIGHT BEAM CURVES:


