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Oświetlenie krajobrazu i obiektów architektonicznych
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Oświetlenie ścieżki M-PL Oświetlenie ścieżki M-PJ

Wysokość: 541 mm 
Szerokość: 55 mm 
Głębokość: 187 mm 
Źródło światła: zintegrowana dioda LED
Wykończenie: BZ, DG, WI, SB, FB, 
FW*†,  SV*† 
Materiał: aluminium

Wysokość: 561 mm
Szerokość: 71 mm 
Głębokość: 187 mm
Źródło światła: zintegrowana dioda LED
Wykończenie: BZ, DG, WI, SB, FB, 
FW*†, SV*†  

Materiał: aluminium   

Oświetlenie dolne VS Oświetlanie elewacji PB

Wysokość: 191 mm
Wysoka obudowa: 208 mm
Średnica: 64 mm 
Źródło światła: zintegrowana dioda LED
Wykończenie: BS, AB*, AT*, NP*†

Materiał: mosiądz
Wyposażenie wymagane do  
zgodności z CE: EKITSPIKE

Wysokość: 152 mm 
Szerokość: 98 mm 
Głębokość: 50 mm 
Źródło światła: zintegrowana dioda LED
Wykończenie: BZ, DG, WI, SB, FB, 
FW*†, SV*†, BS, AB*, AT*, NP*†

Materiał: mosiądz lub aluminium

Oświetlenie dolne NP Oświetlenie dolne FR
To niezwykle wszechstronne 
oświetlenie powstało, aby 
sprostać wszystkim możliwym 
zastosowaniom w zakresie 
oświetlenia dolnego. 

Wysokość: 216 mm 
Wysoka obudowa: 264 mm 
Średnica: 69 mm 
Źródło światła: zintegrowana dioda LED
Wykończenie: BZ, DG, WI, SB, FB, 
FW*†, SV*† 
Materiał: aluminium

Dzięki tej stylowej oprawie 
oświetleniowej możesz wprowadzić 
do każdego projektu elegancję 
metali szlachetnych.

Wysokość: 155 mm
Wysoka obudowa: 178 mm
Średnica: 50 mm 
Źródło światła: zintegrowana dioda LED
Wykończenie: CU, AB*, AT*, NP*†

Materiał: miedź/mosiądz
Wyposażenie wymagane do  
zgodności z CE: GM-XX**

Wysoka 
obudowa  

Wysoka 
obudowa  

Wysoka 
obudowa  

  * Może wymagać dłuższego czasu dostawy † Bezzwrotne ** XX = Kod wykończenia

SERIA DESIGNER

Oprawy świetlne FX Luminaire z serii Designer zostały zaprojektowane od podstaw z myślą o najwyższej wydajności.

Dzięki połączeniu najwyższej klasy 
technologii LED z materiałami 
klasy premium powstała oprawa 
oświetleniowa o niezrównanej jakości.

Szerszy kąt świecenia tej 
kompaktowej oprawy oświetleniowej 
umożliwia oświetlanie większych 
powierzchni i konstrukcji.

To ultranowoczesne oświetlenie ścieżek 
łączy w sobie wszechstronność odlewanego 
ciśnieniowo aluminium z minimalistyczną 
estetyką. Dzięki temu wkomponowuje się 
idealnie w wiele współczesnych projektów.

Dodaj styl i funkcjonalność do 
nowoczesnych projektów dzięki tej 
eleganckiej oprawie oświetleniowej 
wykonanej z wytrzymałego i odpornego 
na czynniki atmosferyczne aluminium.



fxl.com   3   3

67
IP

66
IP

RDST

WWSQ

64
IP

68
IP

68
IP

64
IP

SERIA DESIGNER

Oświetlenie  
chodnikowe HP-48

 
Oświetlenie podwodne LL

Wysokość: 79 mm 
Szerokość: 102 mm
Głębokość: 203 mm 
Źródło światła: zintegrowana dioda LED
Wykończenie: DS
Materiał: kompozyt i szkło

Dzięki tej trwałej oprawie 
oświetleniowej zyskasz wydajność 
i niezawodność technologii LED w 
podwodnych zastosowaniach.

Wysokość: 102 mm 
Średnica: 81 mm
Źródło światła: zintegrowana dioda LED
Wykończenie: BS 
Materiał: mosiądz

 
Oprawa wisząca VE

Oświetlanie pod 
poziomem gruntu KG

Po zawieszeniu na elementach 
architektonicznych lub drzewach 
ta elegancka oprawa delikatnie 
oświetla teren z góry. 

Wysokość: 109 mm
Średnica: 58 mm
Źródło światła: zintegrowana dioda LED
Wykończenie: BZ, DG, WI, SB, FB, 
FW*†, SV*†, CU, AB*, AT*, NP*†

Materiał: aluminium lub miedź/mosiądz

Ta oprawa oświetleniowa LED 
stosowana pod poziomem gruntu 
oferowana jest z płaską lub ukośną 
pokrywą dostępną w różnych kolorach.

Wysokość: 229 mm
Średnica: 152 mm
Źródło światła: zintegrowana dioda LED
Wykończenie: BZ, DG, WI, SB, CB, 
FW*†, SV*†, BS, AB*, AT*, NP*† 
Materiał: mosiądz, aluminium lub kompozyt

Dla tych, dla których możliwość kontroli, trwałość, efekty i łatwość obsługi są ważnymi czynnikami decyzyjnymi, oprawy 
świetlne serii Designer są najlepszym wyborem. 

Oświetlenie ścieżki M-PZ
Wpuszczane w podłoże 
oświetlenie elewacji

Stworzone z użyciem bardzo 
wytrzymałego, To wykonane z odlewanego 
ciśnieniowo aluminium uniwersalne 
oświetlenie ścieżek jest doskonałym 
uzupełnieniem nowoczesnych projektów 
oświetleniowych.

Wysokość: 561 mm
Szerokość: 64 mm
Głębokość: 187 mm
Źródło światła: zintegrowana dioda LED
Wykończenie: BZ, DG, WI, SB, FB, 
FW*†, SV*†  
Materiał: aluminium 

Konstrukcja tej oprawy oświetleniowej 
zapewnia nieoślepiające oświetlenie, 
które umożliwia gościom bezpieczne i 
wygodne poruszanie się po terenie.

Wysokość: 64 mm 
Średnica: 41 mm
Źródło światła: zintegrowana dioda LED
Wykończenie: BZ, DG, WI, SB, FB, 
FW*†, SV*†, BS, AB*, AT*, NP*†  
Materiał: aluminium
Wyposażenie wymagane do 
zgodności z CE: EKITWALL

CB (siatka)

Tuleja miedziana

Tuleja miedziana  
perforowana

Solidne, eleganckie oświetlenie chodnikowe 
otwiera wiele ciekawych możliwości 
kreatywnego projektowania oświetlenia w 
klasycznych i współczesnych zastosowaniach.



Zobacz szczegółowe informacje na temat naszej pełnej linii produktów z certyfikatem CE pod adresem fxl.com/ce.

ZAPROJEKTUJ SWÓJ ŚWIAT

Zapewnij idealną konfigurację w każdym projekcie dzięki oprawom oświetleniowym z serii Designer.

Sterowanie  Oświetlenie dolne Oświetlenie 
ścieżki 

Oświetlenie 
elewacji 

Oświetlenie 
górne 

Szerokie  
oświetlanie 
elewacji 

Tworzenie  
konturów

CieniowanieOdbicie lustrzaneMoonlightingiem

Efekty świetlne
Wykorzystaj światło do 
podkreślenia walorów terenu: 
użyj profesjonalnych technik, 
takich jak symulowanie 
oświetlenia księżyca, odbicia 
lustrzane, tworzenie konturów 
i cieniowanie, aby nadać głębię 
i walory wizualne każdemu 
projektowi oświetlenia.
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Oprawy świetlne FX Luminaire z serii Designer posiadają zintegrowane 
diody LED, które oferują wiele opcji w zakresie kąta wiązki świetlnej. 
Zapewnia to maksymalną elastyczność podczas projektowania 
oświetlenia.

Szerokość wiązki świetlnej

Punktowa Bardzo 
wąska 

Szeroka Bardzo 
szeroka 

Wybierz produkt optymalnie dopasowany do Twoich potrzeb: od 
soczewek oferujących światło bardzo wąskie i punktowe po szerokie 
lub bardzo szerokie soczewki pracujące w zakresie od 10° do 60°. 

PATRZ JASNO W PRZYSZŁOŚĆ

Zewnętrzne rozwiązania oświetleniowe z serii Designer oparte na technologii Luxor® wyznaczają nowe granice w 
zakresie projektowania oświetlenia.

Intensywność
Twórz nowe wrażenia 
artystyczne: dzięki technologii 
Luxor możesz tworzyć do 
250 niezależnie sterowanych 
grup oświetlenia z oprawami 
świetlnymi wyposażonymi w 1, 
3, 6 lub 9 diod LED. Wszystkie 
grupy można uruchamiać 
niezależnie i ściemniać w 
zakresie 0–100%.



Malowane proszkowo: standard

BZ 
Brąz metaliczny

DG 
Granit pustynny

WI 
Zwietrzałe 
żelazo

SB 
Brąz Sedona

FB 
Czarny

Metal

AB miedziane
Antyczny brąz

AB mosiężne
Antyczny brąz

AT miedziane
Antyczny kolaż

AT mosiężne
Antyczny kolaż

CU 
Miedziany

NP
Niklowany

BS Naturalny 
mosiądz

SS 
Stal nierdzewna

Kompozyt

CB 
Brąz Camo

DT
Pustynny brąz

DS 
Ciemny łupek
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Oświetlenie dolne MU Oświetlenie ścieżki SP-A 
Uniwersalne, klasyczne oświetlenie 
dolne wykonane z aluminium, 
kompatybilne z żarówkami MR-16.

Wysokość: 183 mm 
Wysoka obudowa: 221 mm  
Średnica: 56 mm 
Źródło światła: żarówka MR-16  
Wykończenie: BZ, DG, WI, FB, SB, 
FW*†, SV*†

Materiał: aluminium

Wysokość: 368 mm
Średnica: 92 mm 
 Źródło światła: żarówka G4
Wykończenie: BZ, DG, WI, FB, SB, 
FW*†, SV*†

Materiał: aluminium
Wyposażenie wymagane do  
zgodności z CE: GM-XX**

Wpuszczane w podłoże 
oświetlenie schodów

Oświetlenie na 
poziomie gruntu FC

Wysokość: 91 mm
Szerokość: 132 mm
Głębokość: 112 mm  
Głębokość widoczna: 28 mm
Źródło światła: żarówka G4
Wykończenie: BZ, DG, WI, FB, SB, 
FW*†, SV*†, BS, NP*†, CB, DT 
Materiał: mosiądz lub kompozyt
Wyposażenie wymagane do  
zgodności z CE: EKITWALL

Wysokość: RG: 122 mm
LV: 130 mm
CW: 173 mm

Średnica: 102 mm 
Źródło światła: żarówka MR-16
Wykończenie: BS, NP*†, CB, DT
Materiał: mosiądz lub kompozyt

SERIA STANDARD

Oprawy świetlne FX Luminaire z serii Standard służą do podświetlania roślinności, tworzenia atmosfery i intrygujących 
efektów wizualnych, podkreślania kamieniarki lub innych elementów architektonicznych, oświetlania chodników w 
celu zwiększenia bezpieczeństwa jak i do wielu innych zastosowań.

  * Może wymagać dłuższego czasu dostawy † Bezzwrotne **XX = Kod wykończenia

Niska 
obudowa  

Pierścień Żaluzja

Osłona

WYKOŃCZENIE

Oprawa świetlna przeznaczona do 
rozwiązań minimalistycznych. Szerokość 
wiązki zapewnia maksymalną projekcję 
przy niskim współczynniku oślepienia. 

Ta oprawa oświetleniowa pod 
poziomem gruntu zapewnia 
kontrolowane, nieoślepiające światło 
dla mniejszych pomieszczeń.  

Poznaj czyste oświetlenie z delikatniejszymi, 
bardziej naturalnymi liniami. 
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Farba proszkowa: rozwiązanie standardowe (do sterowników i transformatorów)

M† 
Szary matowy

10 W 20 W 35 W

Malowanie proszkowe: specjalne Metal

FW 
Biały mat

SV† 
Srebrny

SS 
Stal nierdzewna

Certyfikaty

Certyfikat CE
Wszystkie produkty są 
opatrzone certyfikatem CE. 
Zobacz szczegóły produktu, 
aby poznać wymagania.

Klasa IP 
Określa odporność na wodę 
i kurz.68

IP

66
IP

Określa wyposażenie 
wymagane do zgodności z CE. 
Zobacz szczegóły produktu.

66
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Żarówka MR-16 ZD   ŻARÓWKA LED G4
Wysokiej jakości żarówka LED 
oferuje możliwości podziału na 
strefy i regulację natężenia światła 
w dowolnej oprawie oświetleniowej 
podłączonej do sterownika Luxor.

Odpowiednik halogenowy: 35 W, 
50 W
Żywotność żarówki: 40 000 godzin 
Kąt świecenia: 10º, 35o, 60o
Temperatura barwowa: 2700 K, 
3000 K, 3900 K
Moc VA: 5,4, 6,5 

Energooszczędna zamienna 
żarówka o unikatowej konstrukcji 
ochronnej, która zapewnia 
długotrwałą eksploatację w terenie.

Odpowiednik halogenowy: 10 W,  
20 W, 35 W
Żywotność żarówki: 33 000 godzin 
Temperatura barwowa: 2700 K
Moc VA: 1,1, 1,7, 2,6 

Transformator EX Żarówka LED MR-16
Ten transformator zapewnia 
oszczędne zasilanie 
niskonapięciowe  
oraz sterowanie projektami 
oświetlenia LED.

Wysokość: 330 mm 
Szerokość: 140 mm 
 Głębokość: 127 mm
Moc (waty): 150
Wykończenie: M

Ta żarówka LED jest całkowicie 
zalana żywicą i objęta pięcioletnią 
gwarancją. 

Odpowiednik halogenowy: 20 W, 35 
W, 50 W
Żywotność żarówki: 40 000 godzin 
Kąt świecenia: 10º, 35o, 60o
Temperatura barwowa: 2700 K, 
3000 K, 3900 K
Moc VA: 4,3, 5,4, 6,5

Systemy sterowania oświetleniem FX Luminaire oferują niezrównaną elastyczność i wydajność w nadawaniu indywidualnego 
charakteru każdej przestrzeni. Wybierz dowolne z naszych lamp LED MR-16 i G4, aby uzyskać maksymalną elastyczność 
projektowania. Wszystkie żarówki są fabrycznie montowane w oprawach oświetleniowych serii Standard.

TRANSFORMATORY I LAMPY

WYKOŃCZENIE

† Tylko wybrane transformatory



Możliwa jest interakcja ze ste-
rownikiem za pomocą urządzeń z 
systemem iOS® lub AndroidTM. Włącz 
sterowanie bezprzewodowe przy 
użyciu zainstalowanego fabrycznie 
modułu LAN. 

WIFIMOD2: moduł Wi-Fi
WIFIMOD2RMT: uchwyt do  
montażu modułu Wi-Fi 
LAM:  moduł Light Assignment 
Module

Sterownik  Luxor
Nasze najwyższej klasy rozwiązanie 
przeznaczone do sterowania 
oświetleniem oferuje funkcje podziału 
na strefy, ściemniania i tworzenia 
kolorów, a także opcjonalne sterowanie 
przez sieć Wi-Fi.

Wysokość: 330 mm 
Szerokość: 203 mm
Głębokość: 160 mm
Moc (waty): 300 W 
Wykończenie: M, SS

STEROWNIK LUXOR®

Przy sterowaniu systemem oświetlenia terenu za pomocą technologii Luxor światła nie tylko włączają się i wyłączają. 
One sprawiają, że cały krajobraz ożywa! Luxor jest najbardziej zaawansowanym i elastycznym transformatorem 
niskonapięciowym do oświetlenia krajobrazu dostępnym obecnie w sprzedaży.
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Kluczowe korzyści:

• Sterowanie strefami:  umożliwia włączanie i wyłączanie poszczególnych 
opraw oświetleniowych lub ich grup w żądanym czasie.

• Sterowanie ściemnianiem:  umożliwia zmianę intensywności świecenia 
poszczególnych opraw oświetleniowych lub ich grup w zakresie 0–100%.

• Sterowanie kolorami:  umożliwia wybranie dowolnego odcienia spośród 
30 000 żywych kolorów. 

• Paleta kolorów:  umożliwia wygenerowanie i zapisanie do 250 
niestandardowych kolorów.

• Tworzenie scen i motywów:  umożliwia zaprojektowanie do 40 
motywów – od scen z codziennego życia po święta i specjalne 
uroczystości.

• Programowanie oparte na kalendarzu:  umożliwia uruchamianie 
konkretnych programów tylko w wyznaczonych przedziałach 
czasowych.

• Integracja z systemami inteligentnego domu:  sterownik Luxor 
można zintegrować z większością popularnych systemów automatyki 
inteligentnego domu.

Ustaw swoją lokalizację: 
użyj wbudowanej mapy, aby 
uwzględnić dokładne godziny 
wschodu i zachodu słońca na 
podstawie aktualnej daty i strefy 
czasowej.

Sterowanie bezprzewodowe
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Motywy
Zaprojektuj jedyne 
w swoim rodzaju 
oświetlenie świąteczne, 
wspieraj ducha 
zespołu na wielkich 
imprezach sportowych 
lub wyświetlaj kolory 
firmowe na imprezach 
okolicznościowych.

Programowanie
Twórz niestandardowe 
projekty oświetlenia na 
codzienne wydarzenia 
oraz na święta i 
uroczystości. 

Grupy
Użytkownik może 
zmieniać intensywność 
i kolor świecenia 
poszczególnych opraw 
oświetleniowych 
lub ich grup, aby 
nadać indywidualny 
charakter projektom 
oświetleniowym.

Odwiedź stronę fxl.com/luxor-ios  

Odwiedź stronę fxl.com/luxor-android

Tworzenie  
kolorów
Dzięki najnowszej 
technologii RGBW LED 
można utworzyć do 30 
000 kolorów. 

APLIKACJA STEROWNIKA LUXOR

Dzięki aplikacji Luxor można regulować intensywność i kolor świecenia opraw oświetleniowych, tworzyć unikatowe 
motywy i dostosowywać paletę kolorów na specjalne okazje – z dowolnego miejsca! 



0%                                  100%

Zachód słońca
GRUPA 1

GRUPA 3

GRUPA 2

GRUPA 4

GRUPA 5

0%                                100% 0%                                 100%

0%                                  100% 0%                                100%

Wieczór
GRUPA 1

GRUPA 3

GRUPA 2

GRUPA 4

GRUPA 5

0%                                 100% 0%                                 100%

0%                                  100%

0%                                 100% 0%                                100%

0%                               100%

GRUPA 1

GRUPA 3

GRUPA 2

GRUPA 4

GRUPA 5

0%                                100% 0%                               100%

0%                               100% 0%                              100%

Północ

1
0%

3
0%

5
30%

2
40%

4
25%

1
100%

3
100%

5
100%

2
100%

4
100%

1
0%

3
50%

5
50%

2
50%

4
50%

UNIKALNY NASTRÓJ W KAŻDEJ STREFIE

Sterowniki Luxor oferują funkcje podziału na strefy i ściemniania, co stwarza nieograniczone możliwości projektowe. 
Zmiana intensywności świecenia w zakresie 0–100% jest wyjątkowo prosta: zarówno w przypadku poszczególnych opraw 
oświetleniowych, jak i ich grup. Dzięki tej funkcji można stworzyć dowolny nastrój i dopasowując go do dowolnej scenerii.

1
0%

3
0%

5
0%

2
0%

4
0%

1
0%

3
0%

5
30%

2
40%

4
30%
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Ocieplanie wyglądu
GRUPA 1 

GRUPA 3

GRUPA 2

GRUPA 4

0%                  100% 0%                  100%

0%                  100% 0%                  100%

ODCIEŃ: 43°  
NASYCENIE: 38%

ODCIEŃ: 43°  
NASYCENIE: 38%

ODCIEŃ: 43°  
NASYCENIE: 38%

ODCIEŃ: 43°  
NASYCENIE: 38%

Rozświetl ciemności
System oświetlenia krajobrazu ułatwi 
poruszanie się wieczorem, wpłynie 
na poprawę bezpieczeństwa i doda 
uroku każdemu domowi.

Dopasowanie koloru
GRUPA 1 

GRUPA 3

GRUPA 2

GRUPA 4

0%                  100% 0%                  100%

0%                  100% 0%                  100%

ODCIEŃ: 140°  
NASYCENIE: 20%

ODCIEŃ: 140°  
NASYCENIE: 20%

ODCIEŃ: 100°  
NASYCENIE: 25%

ODCIEŃ: 100°  
NASYCENIE: 25%

1
2

3

4

1
2

3

4

OLŚNIEWAJĄCE KOLORY

Dzięki najnowocześniejszej technologii LED sterownik Luxor umożliwia tworzenie idealnych scen na podstawie spektrum 30 000 
pięknych kolorów. Dostosuj temperaturę kolorów do roślinności i architektury, aby uzyskać charakterystyczny wygląd krajobrazu 
przez cały rok.



MAX SYSTEM 
1 Primary Luxor + 9 Luxor Satellites

 or  
3,000′ (914 m) of cable between the primary and farthest satellite

   Direct-burial Cat 5/5e/6 cable 

  Direct-burial Cat 5/5e/6 cable

LUXOR

LSAT LSAT
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1 Primary Luxor + 9 Luxor Satellites
 or  

3,000′ (914 m) of cable between the primary and farthest satellite

   Direct-burial Cat 5/5e/6 cable 

  Direct-burial Cat 5/5e/6 cable

LUXOR

LSAT LSAT

MAX SYSTEM 
1 Primary Luxor + 9 Luxor Satellites

 or  
3,000′ (914 m) of cable between the primary and farthest satellite

   Direct-burial Cat 5/5e/6 cable 

  Direct-burial Cat 5/5e/6 cable

LUXOR

LSAT LSAT

Maksymalna konfiguracja systemu
1 podstawowy sterownik Luxor + 9 satelitarnych sterowników Luxor Satellite Controller albo 914 m przewodu pomiędzy głównym a najdalej 

umieszczonym sterownikiem satelitarnym

LUXOR LINKING

Dzięki Luxor Linking masz możliwość podłączenia do systemu dziewięciu sterowników Luxor Satellite, zachowując jedno 
centrum sterowania. Ta technika poprawia łączność Wi-Fi i upraszcza sterowanie rozbudowanymi lub skomplikowanymi 
projektami oświetlenia.

Przewód Cat 5/5e/6 do bezpośredniego zakopania w ziemi

Sterownik 
Luxor Satellite
Luxor Linking i Luxor Satellite Controller  
zapewniają innowacyjne i oszczędne rozwiązanie  
do projektowania i rozbudowy systemów  
oświetleniowych Luxor.

Wysokość: 330 mm 
 Szerokość: 203 mm
Głębokość: 160 mm
Moc (waty): 300 W 
Wykończenie: M, SS
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Luxor CUBE
Umożliwia podział na strefy 
i przyciemnianie opraw 
oświetleniowych oraz sterowanie 
innymi urządzeniami zewnętrznymi 
takimi jak bramy i pompy. 
 
Modele: niskonapięciowy, z 
napięciem sieciowym oraz z 
przekaźnikiem / 0–10 V

Oświetlenie  
niskonapięciowe

Oświetlenie z 
napięciem  
sieciowym

Elementy  
zewnętrzne

Oświetlenie FX Luminaire
Seria Designer oferuje 
systemy LED do oświetlania 
ścieżek, oświetleń dolnych i 
górnych, oświetlania elewacji 
oraz oświetleń specjalnych

Oświetlenie niskonapięciowe  
+ Luxor CUBE na niskie napięcie 
Umożliwia sterowanie oprawami 
oświetleniowymi 12 V dowolnej 
marki z funkcją ściemniania

Sterownik Luxor
Dzięki technologii Luxor można 
przyciemniać i projektować 
oświetlenie oraz dzielić je na 
strefy, mając do dyspozycji aż 
30 000 kolorów

Pompy fontannowe + PRZE-
KAŹNIK Luxor  / 0–10 V CUBE  
Umożliwia sterowanie urządzeniami, 
które wyposażone zostały w wejścia 
przekaźnikowe, takimi jak napędy 
bramy i pompy stawowe

Oświetlenie z napięciem 
sieciowym + Luxor CUBE na 
napięcie sieciowe 
Umożliwia sterowanie oprawami 
oświetleniowymi 120 V dowolnej 
marki z funkcją ściemniania

Steruj wszystkimi elementami oświetlenia zewnętrznego za pomocą sterownika Luxor

AKCESORIA LUXOR

Luxor CUBE to urządzenie, które przekształca sterownik Luxor w kompletne rozwiązanie do inteligentnego zarządzania 
oświetleniem. Użyj CUBE do sterowania oświetleniem na słupach wjazdowych na posesję, oświetleniem na drogach 
dojazdowych, oświetleniem świątecznym i okolicznościowym, a także dowolnymi urządzeniami z wejściem przekaźnikowym.



INTEGRACJA STEROWNIKA LUXOR Z INTELIGENTNYMI SYSTEMAMI

Integracja nowej generacji sterownika oświetlenia Luxor z systemami inteligentnego domu jest całkowicie bezproblemowa, 
co umożliwia kompleksowe zarządzanie wewnętrznymi i zewnętrznymi przestrzeniami mieszkalnymi. Sterownik Luxor w 
pełni integruje się z czołowymi rozwiązaniami z zakresu automatyki domowej. 

Wszystkie znaki towarowe są własnością ich właścicieli.
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Firma FX Luminaire zapewnia szeroką gamę zasobów, które pomogą Ci odnieść sukces. Zdobądź wiedzę pozwalającą 
na przeprowadzenie niezawodnej instalacji, szybkie rozwiązywanie potencjalnych problemów, maksymalizowanie 
oszczędności energii oraz bezpieczne prowadzenie działalności biznesowej. Te narzędzia są obecnie dostępne w  
języku angielskim.

My Design

Moja lista Hunter University
Skorzystaj z tego prostego, a 
zarazem potężnego narzędzia do 
planowania instalacji, wysyłania 
zamówień bezpośrednio do 
dystrybutorów i dodawania uwag na 
temat konkretnych projektów.
Opcja Moja lista pomaga stworzyć 
indywidualne oferty dla każdego 
klienta i usprawnić proces składania 
zamówień. 
 
Zacznij już dziś na stronie  
fxl.com/mylist.

Poznaj sprawdzone metody 
oświetlania konkretnych 
przestrzeni w dowolnym otoczeniu.  
Ten obszerny, bezpłatny i dostępny 
online program przeprowadzi 
Cię przez proces projektowania 
i pokaże, jak stworzyć portfolio 
produktów oświetleniowych. 

Zacznij już dziś na stronie   
training.hunterindustries.com.

NARZĘDZIA BIZNESOWE DLA PROFESJONALISTÓW

► Sterownik Luxor 300 W:  
LUX300EUM

► Cztery 12-metrowe 
wiązki przewodu 2 
mm (250011790001) z 
zamocowaniami 

► Cztery oprawy NP oświetlenia 
dolnego  

► Dwie oprawy LC oświetlenia 
elewacji* 

► Dwie oprawy RW do szerokiego 
oświetlania elewacji / 
kierunkowego oświetlania 
ścieżek*  

► Bezprzewodowy moduł 
do podłączania opraw 
oświetleniowych (LAM) 

► Moduł Wi-Fi Luxor  
(WIFIMOD2)

* Wszystkie oprawy świetlne obsługują technologię ZDC Technology™ w zakresie podziału na strefy, przyciemniania i koloru. Oprawy 
są malowane proszkowo na kolor pomarańczowy lub w konfiguracji dwukolorowej pomarańczowo-czarnej.

►  Możliwość tworzenia 
oszałamiających efektów 
w trybie nocnym:  ustawiaj 
dowolny kierunek oraz 
intensywność świecenia każdej 
oprawy oświetleniowej.

►  Uproszczony proces 
projektowania: 
 znajdź potrzebne produkty  
i umieść je na projekcie  
za pomocą kilku kliknięć. 

►  Łatwe w użyciu: stwórz w 
kilka minut efektowne projekty 
oświetlenia, wykorzystując 
rzeczywiste zdjęcia 
nieruchomości.

 ► Projektuj jak profesjonalista: 
przygotowuj wspaniałe 
propozycje, przechowuj je w 
chmurze i ciesz się dostępem 
do nich przez 24 godziny na 
dobę i 7 dni w tygodniu. 

Kluczowe korzyści:

Zawartość zestawu demonstracyjnego: Stwórz doskonałą prezentację dla klientów 
przedstawiającą niezrównaną jakość 
naszych produktów oświetleniowych. 

Aby zamówić, skontaktuj się z 
kierownikiem sprzedaży w firmie Hunter 
i FX Luminaire lub ze swoim lokalnym 
dystrybutorem. Użyj kodu zamówienia 
FXPRO-026. 

Zobacz szczegółowe informacje o naszej 
pełnej linii produktów z certyfikatem CE 
na stronie fxl.com/ce.  

Zestaw demonstracyjny Luxor

Zaplanuj swój kolejny projekt w zakresie 
oświetlenia krajobrazu jak profesjonalista 
dzięki My Design! Wykorzystaj to 
bezpłatne narzędzie, aby uprościć 
proces projektowania oświetlenia, 
wywrzeć wrażenie na klientach i szybciej 
sfinalizować sprzedaż.

Wystarczy bezpłatne konto, a będziesz 
na najlepszej drodze do zostania 
profesjonalnym projektantem oświetlenia. 

Zacznij projektować na stronie  
fxl.com/mydesign.
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Naszą misją jest tworzenie najbardziej energooszczędnych produktów 

oświetleniowych na świecie przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego 

poziomu jakości i niezawodności. W przypadku wszystkich naszych 

innowacji nasi klienci mogą liczyć na nasze niezachwiane wsparcie, dzięki 

któremu mogą odnieść sukces.

Gene Smith, prezes, Landscape Irrigation and Outdoor Lighting
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