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Idealne połączenie 
do każdej przestrzeni

Pakiet rozwiązań
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Odkryj jak znaleźć 
kompletne rozwiązanie LED - 

koncepcja gotowych pakietów rozwiązań 
opraw oraz inteligentnego sterowania
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Pakiet rozwiązań

Więcej informacji:
www.philips.pl/coreline

*  Dane oparte na średniej europejskiej wynoszącej 0,48 PLN / kWh (z uwzględnieniem kosztów 
konserwacji i wymiany lamp) oraz projektu oświetlenia dla tego pakietu rozwiązań.

Oszczędności 
przez cały okres 
eksploatacji *

23392 PLN

Oświetlenie biura
Kiedy przychodzisz do biura, wiesz, nad czym i z kim 
będziesz pracować. I chcesz zrobić to jak najlepiej. 

Oświetlenie w biurze może ułatwiać koncentrację, wymianę informacji 
oraz współpracę. Jeśli jest odpowiednie, będzie miało lepszy wpływ 
na zdrowie, wygodę i motywację pracowników. Rozwiązania oświetlenia 
biurowego Philips spełniają wszystkie europejskie normy, a w połączeniu 
z inteligentnymi sterownikami pozwalają zmniejszyć koszty energii nawet 
o 65%.

Pakiet rozwiązań 
do biura:
CoreLine Recessed 
LED34S i czujnik 
obecności LRM1011

Biuro

Tradycyjne
Tradycyjne 4x18 W TLD (18x)

Pakiet rozwiązań
CoreLine Recessed LED34S VAR-PC (18x) z czujnikiem

34128 PLN

10736 PLN

65%
Nawet o

mniejsze zużycie 
energii

Połączenie oprawy LED z inteligentnym 
sterownikiem pozwala uzyskać maksymalną 
wydajność i oszczędność energii

Zalety pakietu Dane techniczne pakietu

CoreLine Recessed LED34S VAR-PC
Typ RC120B LED34S/830 PSD W60L60 VAR-PC

 RC120B LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC

Moc 35,5 W

Strumień świetlny 3400 lm

Temperatura barwowa 3000 K, 4000 K 

Wskaźnik oddawania barw ≥ 80

Trwałość 50 000 godz.

Liczba opraw na MCB 16A typu B ≤ 24

Kod zamówieniowy (EOC) 26656300 3000 K

 26648800 4000 K

Czujnik obecności LRM1011
Zasięg wykrywania na wysokości 2 - 5 m Ø 6 - 11 m

Zalecana wysokość montażu 2 m - 5 m

Opóźnienie reakcji 10 s - 30 min w 6 krokach

Liczba opraw na jednym sterowniku ≤ 15

Kod zamówieniowy (EOC) 44209800

Projekt oświetlenia dla biura

Projekt oświetlenia

Rozsył światła
Tworzenie jasnych powierzchni 
na ścianach i sufi tach dzięki 
szerokiemu rozsyłowi światłości. 
Dzięki temu przestrzeń wydaje 
się większa i przyjemna. Oświetlenie 
powierzchni na ścianach i sufi tach 
dzięki szerokiemu rozsyłowi światła.

Sterowniki
Sterowniki znajdują się 
na biurkami, zapewniając 
optymalną wydajność systemu 
wykrywania obecności.

Odbicia na ekranie
Ograniczenie olśnienia na ekranach 
monitorów dzięki zastosowaniu opraw 
oświetleniowych z rozsyłem strumienia 
świetlnego odpowiednim dla biur i 
niskim wskaźnikiem olśnienia (UGR ≤19).

Wymagane natężenie oświetlenia
Wymaganie EN12464-1 przy 
biurku ≥500 lx. Wyższy poziom 
poprawia widoczność.

Typy oprawy Liczba opraw Em [lx] Moc oprawy Moc zainstalowana W/m2 W/m2/100lx

Tradycyjne 4xTLD 18 W 18 539 69,5 W 1251 W 13,2 2,4

CoreLine Recessed LED34S VAR-PC 18 515 35,5 W 639 W 6,7 1,2

• Zastępuje konwencjonalne 
modele TL-D i TL-5

• Oszczędność energii
• UGR < 19

• Automatycznie wyłącza światło, 
kiedy nie jest potrzebne

• Niewielki, niewyróżniający 
się czujnik 

Schemat zasięgu wykrywania

Czujnik obecności 
LRM1011

CoreLine Recessed 
LED34S VAR-PC

2,4 m

2,4 m

14,4 m ± 0,2 m

6
,6

 m
 ±

 0
,2

 m

Wysokość biura: 2,8 m

2,
5

 m

Ø 5,0 m
(niewielki ruch)

Ø 6,0 m
(ruch poprzeczny)
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Zalety pakietu Dane techniczne pakietu

Rozsył światła
Korytarze to ciasna przestrzeń. Szeroki 
rozsył światłości zapewnia odpowiedni 
poziom i natężenia oświetlenia 
pionowego. Dzięki odpowiedniemu 
ukierunkowaniu światła na drzwi i 
ściany, poruszanie się po korytarzu jest 
łatwe. 

Sterowniki
Czujniki obecności najlepiej jest 
umieścić przy wejściach i wyjściach, 
by użytkownicy nie wchodzili do 
ciemnego korytarza.

Wymagane natężenie oświetlenia
Wymaganie EN12464-1 przy podłodze 
≥100 lx. Wyższy poziom poprawia 
poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Projekt oświetlenia dla korytarza

CoreLine Downlight LED20S
Typ DN130B LED20S/830 PSU PI6 WH  

 DN130B LED20S/840 PSU PI6 WH  

Moc 22 W

Strumień świetlny 2000 lm

Temperatura barwowa 3000 K, 4000 K 

Wskaźnik oddawania barw ≥ 80

Trwałość 50 000 godz.

Liczba opraw na MCB 16A typu B ≤ 15

Kod zamówieniowy (EOC) 85224800 3000K

 85271200 4000K

Średnica otworu montażowego 200 - 205 mm

Czujnik obecności LRM1011
Zasięg wykrywania na wysokości 2 - 5 m Ø 6 - 11 m

Zalecana wysokość montażu 2 m - 5 m

Opóźnienie reakcji 10 s - 30 min w 6 krokach

Liczba opraw na jednym sterowniku ≤ 15

Średnica otworu montażowego 36 mm

Kod zamówieniowy (EOC) 44209800

Typy oprawy Liczba opraw Em [lx] Moc oprawy Moc zainstalowana W/m2 W/m2/100lx

Tradycyjne PLC 2x26 W downlight 5 158 65,6 W 328 W 9,5 6,0

CoreLine Downlight LED20S 5 157 22 W 110 W 3,03 1,9

Projekt oświetlenia

• Zastępuje oprawy na 
świetlówki kompaktowe 

• Oszczędność energii 

• Automatycznie wyłącza światło, 
kiedy nie jest potrzebne

• Niewielki, niewyróżniający 
się czujnik 

Schemat zasięgu wykrywania

Czujnik obecności 
LRM1011

CoreLine Downlight 
LED20S

14,4 m

3,0 m

Wysokość korytarza: 2,8 m

2
,4

 m
 ±

 1
,2

 m

2,
5

 m

Ø 5,0 m
(niewielki ruch)

Ø 6,0 m
(ruch poprzeczny)

Pakiet rozwiązań

Więcej informacji:
www.philips.pl/coreline

*  Dane oparte na średniej europejskiej wynoszącej 0,48 PLN / kWh (z uwzględnieniem kosztów 
konserwacji i wymiany lamp) oraz projektu oświetlenia dla tego pakietu rozwiązań.

Oszczędności 
przez cały okres 
eksploatacji *

7104 PLN 

Oświetlenie korytarzy
Korytarze to ważna przestrzeń. Łączą przestrzenie 
robocze - biura, sale konferencyjne, restauracje itp.

Oświetlenie korytarza musi zapewniać komfort poruszania się. 
Musi dostarczać dobrą widoczność bez zużywania zbyt dużej ilości 
energii. Oświetlenie LED fi rmy Philips dla korytarzy jest wyraźne, 
szybko się włącza, a przy tym znacząco ogranicza koszty energii 
- w połączeniu z inteligentnymi czujnikami nawet o 75%.

Pakiet rozwiązań 
dla korytarza:
CoreLine Downlight 
LED20S i czujnik 
obecności LRM1011

Tradycyjne
2x26 W PL-C (5x)

Pakiet rozwiązań
CoreLine Downlight LED20S (5x) z czujnikiem

9120 PLN

2016 PLN

75%

Korytarz
Połączenie oprawy LED 
z inteligentnym sterownikiem 
pozwala uzyskać maksymalną 
wydajność i oszczędność energii

Nawet o

mniejsze zużycie 
energii
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Pakiet rozwiązań

Więcej informacji:
www.philips.pl/coreline

Sala lekcyjna

Pakiet rozwiązań 
do sal lekcyjnych:
CoreLine Surface-
mounted LED34S 
VAR-PC i czujnik 
obecności LRM1000

Oświetlenie sal lekcyjnych
Kontakt pomiędzy nauczycielami a uczniami ma specjalny 
charakter. Polega na przekazywaniu wiedzy i wspólnym 
odkrywaniu świata.

Szkoła powinna być bezpiecznym miejscem, które jednocześnie bawi 
i uczy, a w salach lekcyjnych muszą panować idealne warunki 
do zdobywania wiedzy. Oświetlenie LED marki Philips ułatwia 
koncentrację w zdrowym, ciepłym i miłym środowisku, które zachęca 
do współpracy. Dzięki zastosowaniu inteligentnych czujników koszty 
energii można ograniczyć aż o 70%.

14868 PLN

4168 PLN

Oszczędności 
przez cały okres 
eksploatacji *

10700 PLN

Tradycyjne
Tradycyjne 2x36 W TLD (8x)

Pakiet rozwiązań
CoreLine Surface-mounted LED34S VAR-PC (8x) 
z czujnikiem

Połączenie oprawy LED z inteligentnym 
sterownikiem pozwala uzyskać maksymalną 
wydajność i oszczędność energii

70%
Nawet o

mniejsze zużycie 
energii

*  Dane oparte na średniej europejskiej wynoszącej 0,48 PLN/kWh, z uwzględnieniem kosztów konserwacji i wymiany lamp.

Zalety pakietu Dane techniczne pakietu

Projekt oświetlenia

Typy oprawy Liczba opraw Em [lx] Moc oprawy Moc zainstalowana W/m2 W/m2/100lx

Tradycyjne 2xTL-D 36 W 8 410 72 W 576 W 8,9 2,2

CoreLine Surface-mounted LED34S VAR-PC 8 352 31 W 248 W 3,8 1,1

CoreLine Surface-mounted LED34S VAR-PC
Typ  SM120V LED34S/830 W20L120 VAR-PC

SM120V LED34S/840 W20L120 VAR-PC

Moc 31 W

Strumień świetlny 3400 lm

Temperatura barwowa 3000 K, 4000 K 

Wskaźnik oddawania barw ≥ 80

Trwałość 50 000 godz.

Liczba opraw na MCB 16A typu B ≤ 24

Kod zamówieniowy (EOC) 26662400 3000 K

 26654900 4000 K

Czujnik obecności LRM1000
Zasięg wykrywania na wysokości 2,8 m ø 5 - 12 m

Zalecana wysokość montażu 2 m - 4 m

Opóźnienie reakcji 10 s - 5 min

Liczba opraw na jednym sterowniku ≤ 15

Kod zamówieniowy (EOC) 22557700

Wysokość sali: 3,0 m

Projekt oświetlenia 
sali lekcyjnej

• Zastępuje konwencjonalne 
modele TL-D i TL-5 

• Oszczędność energii
• UGR < 19 

• Automatycznie wyłącza światło, 
kiedy nie jest potrzebne

• Do montażu na sufi cie

Schemat zasięgu wykrywania

Czujnik obecności 
LRM1000

CoreLine 
Surface-mounted 
LED34S VAR-PC

2,
8

 m

Ø 5,0 m
(niewielki ruch)

Ø 12,0 m (ruch poprzeczny)

Olśnienie
Aby zwiększyć komfort i polepszyć 
warunki pracy uczniów i nauczycieli, 
należy stosować oprawy o niskim 
olśnieniu.

Czujniki
Czujniki należy 
umieścić bezpośrednio 
nad biurkami, aby 
zapewnić optymalną 
wydajność systemu 
wykrywania obecności.

Tablica
Aby polepszyć czytelność 
tablicy, należy oświetlić ją 
za pomocą odpowiednio 
zamontowanych 
dedykowanych opraw.

Natężenie oświetlenia
Norma EN12464 1 wymaga stosowania 
nad biurkami oświetlenia o natężeniu 
300 lx w salach lekcyjnych i 500 lx 
podczas zajęć wieczornych 
i skierowanych do dorosłych.

9,0 m

7,2 m 3,4 m

2,4 m
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Pakiet rozwiązań

Więcej informacji:
www.philips.pl/coreline

Toalety

Pakiet rozwiązań 
do toalet:
CoreLine Recessed 
Spot i czujnik 
ruchu LRM1032

Oświetlenie toalet
Toalety to małe pomieszczenia, w których podłoga 
niekiedy może być śliska. Dlatego ważne jest, 
by były dobrze oświetlone.

Po wejściu do toalety nie powinno się szukać włącznika światła lub czekać, 
aż oświetlenie się włączy. Wodoodporne oprawy oświetleniowe i inteligentne 
czujniki Philips zapewniają, że światło włącza i wyłącza się natychmiast, 
gdy osoba wchodzi do pomieszczenia lub je opuszcza. Ułatwia to korzystanie 
z toalety i skutkuje istotnymi oszczędnościami energii.

16704 PLN

792 PLN

Oszczędności 
przez cały okres 
eksploatacji *

15912 PLN

Tradycyjne
Tradycyjne 50 W Halogen (6x)

Pakiet rozwiązań
CoreLine Recessed Spot (6x) z czujnikiem

Połączenie oprawy LED z inteligentnym 
sterownikiem pozwala uzyskać maksymalną 
wydajność i oszczędność energii

90%
Nawet o

mniejsze zużycie 
energii

*  Dane oparte na średniej europejskiej wynoszącej 0,48 PLN/kWh, z uwzględnieniem kosztów konserwacji i wymiany lamp.

Zalety pakietu Dane techniczne pakietu

Typy oprawy Liczba opraw Em [lx] Moc oprawy Moc zainstalowana W/m2 W/m2/100lx

Tradycyjne 50 W Halogen Spot 6 350 50 W 300 W 40,8 11,6

CoreLine Recessed Spot 6 340 11 W 66 W 8,9 2,6

3,5 m

2,1 m

Wysokość toalety: 2,4 m

Projekt oświetlenia toalety

CoreLine Recessed Spot CoreLine Recessed Spot
Typ RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH

 RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH

Moc 11 W

Strumień świetlny 650 lm

Stopień ochrony IP IP54

Temperatura barwowa 3000 K, 4000 K 

Wskaźnik oddawania barw ≥ 85

Trwałość 50 000 godz.

Liczba opraw na MCB 16A typu B ≤ 40

Kod zamówieniowy (EOC) 06898499 3000 K

 06899199 4000 K

Czujnik ruchu LRM1032
Zasięg wykrywania na wysokości 2,8 m 8 m

Zalecana wysokość montażu 1,2 m

Opóźnienie reakcji 10 s - 30 min (10 ustawień) 

Liczba opraw na jednym sterowniku ≤ 10

Kod zamówieniowy (EOC) 44225800 LRM1032 3w

 44227200 LRM1033 2w (zamiennik)

Schemat zasięgu wykrywania

• Zastępuje konwencjonalne lampy 
halogenowe o mocy 50 W

• Wodoodporność IP54
• Płaska budowa, która pasuje 

do większości sufi tów 

• Czujnik ruchu zastępuje 
tradycyjny włącznik światła

• Wyłącza światło, kiedy nie jest 
ono potrzebne

Czujnik ruchu LRM1032

180°

2,0 m
(niewielki ruch)

0
,8

 -
 1

,5
 m

8,0 m

Natężenie oświetlenia
Aby powiększyć optycznie 
te małe pomieszczenia, 
należy dobrze oświetlić 
wszystkie powierzchnie, 
Norma EN12464 1 wymaga 
≥100 lx w toaletach.

Czujniki
Czujnik na ścianie ułatwia 
integrację sterownika 
z istniejącą instalacją.

Lustro
Oprawy przy lustrze 
optymalizują światło 
i cienie.

Projekt oświetlenia
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