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Sektor edukacji stawia najwyższe wymagania w zakresie techniki 
świetlnej i jakości oświetlenia przy częściowo złożonych ramowych 
warunkach konstrukcyjnych. Idealnie dopasowane: Dzięki zindywi-
dualizowanemu rozsyłowi światła, pozwalającemu na przykład na 
asymetryczne oświetlenie tablicy, Opendo LED spełnia wszystkie 
wymagania przyszłościowego i trwałego oświetlenia szkolnego.

Wyzwanie
• Skuteczna modernizacja przestarzałych, konwencjonalnych  
 systemów oświetleniowych  
• Napięty budżet przy wysokich wymaganiach dotyczących  
 jakości i wydajności 
• Specyficzne wymagania konstrukcyjne i oświetleniowe 
• Nowe zadania, takie jak monitorowanie  
 jakości powietrza

OŚWIETLENIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 



Rozwiązanie 
• Indywidualne rozwiązania do wszystkich przestrzeni w szkole i biurze 
• Wysokiej jakości oświetlenie powierzchniowe na całej szerokości oprawy  
• Konstrukcja łatwa do modernizacji i konserwacji 
• Rozwiązania pod klucz z wbudowanymi modułami funkcyjnymi,  
 takimi jak czujniki CO2  

OŚWIETLENIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 



JAKOŚĆ ŚWIATŁA



Entuzjazm we wszystkich dziedzinach –  
pełna powierzchnia wylotu światła 

Nauka i praca mogą być teraz przyjemne, w każdym razie jeżeli chodzi 
o stylistykę oświetlenia jak i oprawy: Opendo LED wprowadza wysokiej 
jakości oświetlenie powierzchniowe i nową, funkcjonalno-atrakcyjną 
estetykę do sektora edukacyjnego i biurowego. Ciekawą cechą jest 
powierzchnia wylotu światła, która rozciąga się na całej szerokości  
oprawy i kończy po bokach zaakcentowanym konturem świetlnym. 

JAKOŚĆ ŚWIATŁA



JAKOŚĆ POWIETRZA



Jakość powietrza zawsze w zasięgu wzroku  –  
wartość dodana dzięki czujnikom CO2 i nie tylko

Potrafi znacznie więcej niż tylko dawać światło: Opendo LED można łatwo 
połączyć w sieć, a na życzenie jest również dostępna z wbudowanymi 
modułami funkcyjnymi. Oprócz klasycznych czujników do wykrywania 
obecności i światła dziennego można również szybko i łatwo podłączyć 
„niezwiązane z oświetleniem” komponenty IoT – na przykład czujnik CO2, 
który monitoruje jakość powietrza w salach lekcyjnych i wyświetla go 
w formie  sygnalizacji świetlnej. 

JAKOŚĆ POWIETRZA



Zalety w planowaniu

Szkoły i biura mają wysokie wymagania normatywne dotyczące oświe-
tlenia – takie jak przydatność UGR19 i BAP do pracy przed monitorem lub 
asymetrycznego oświetlenia tablicy. Dzięki zindywidualizowanym rozwią-
zaniom dla sektora edukacyjnego i biurowego wszystkie wytyczne można 
spełnić za pomocą jednej oprawy.  
Upraszcza to projektowanie i umożliwia  
wdrożenie kompleksowych rozwiązań  
o jednolitej stylistyce.  

ZALETY OPENDO LED



Zalety w eksploatacji

Wysoka efektywność, niskie koszty eksploatacji i doskonała jakość światła 
to tylko niektóre z mocnych stron Opendo LED. Oprawę można bez proble-
mu wyposażyć w czujniki, zwłaszcza w czujnik CO2 do pomiaru jakości 
powietrza. Wyjątkowo trwała: zasilacz można wymienić podczas konser-
wacji bez żadnego nakładu pracy. 

ZALETY OPENDO LED



Poznaj Opendo LED online i zacznij planować już dziś

Poznaj Opendo LED online i już dziś zacznij planować swój kolejny projekt 
szkolny lub biurowy. Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy 
najważniejsze informacje i dane do pobrania. 

Daj się zainspirować i rozpocznij planowanie: 
www.trilux.com/opendo-led 

POZNAJ OPENDO LED 



Ekskluzywne informacje w formie filmów 

W nowym filmie z serii TRILUX Talks dowiesz się  
wszystkiego o oprawie Opendo LED. 

Zobacz teraz:
www.trilux.com/triluxtalks-bildung

POZNAJ OPENDO LED 



Indywidualne koncepcje oświetlenia i osobiste doradztwo 

Chętnie udzielimy Ci wsparcia w następnym  
projekcie z Opendo LED. 

Zapraszamy do kontaktu:

WIEDZA O OŚWIETLENIU I KONTAKT 

TRILUX POLSKA SP. Z.O.O.
Ul. Posag 7 Panien 1
PL-02-495 Warszawa 
Tel. +48 22 6 71 62 88 (89)
Fax. +48 22 6 71 63 00
trilux@trilux.com.pl
www.trilux.com

TRILUX Light Snacks –  
małe kąski, wielka korzyść 

Zaspokój swój głód wiedzy dzięki TRILUX Light 
Snacks. Pozwól nam regularnie informować Cię 
w krótkiej i zwięzłej formie o wszystkim co ważne 
w świecie oświetlenia.

Zarejestruj się: 
www.trilux.com/light-snacks



Notatki 

WIEDZA O OŚWIETLENIU I KONTAKT 




