
Chladicí box

Výrobní hala
24 hodin provozu denně, 2.80 Kč/kWh
60 sClusterů 7/55
původně 60 ks 450W sodíkových výbojek
návratnost investice:  1.3 roku
roční úspora: 491 300,- Kč

Příklady úspor

24 hodin provozu denně, 2.80 Kč/kWh
14 sClusterů 7/55
původně 6 ks 1kW halogenových svítidel
návratnost investice:  1.2 roku
roční úspora: 129 900,- Kč

s přirozeným světlem
a úsporným provozem

LED panel
sCluster

sCluster je mimořádně univerzální LED osvětlení, primárně navržené pro 
úsporné náhrady výbojek bez nutnosti zásahů do stávající elektro instalace.

sClustery neblikají, ihned po zapnutí poskytují plný výkon, ve spektru není 
ultrafialové ani infračervené záření, jsou tiché, mají neomezený počet cyklů 
zapnutí/vypnutí a neobsahují nebezpečné látky.

Zkrátka: sCluster odboural všechny nevýhody výbojkového osvětlení a ještě 
dokázal snížit spotřebu energie až o 60%.

Extrémní životnost
193 000 hodin
bezúdržbovost

Šetrné k vašemu zraku
nebliká, bez UV záření, věrné
podání barev

Nejúspornější osvětlení
ideální investice se zajímavým
zhodnocením

  Snadná výměna
za použití stávajícího
zavěšení a elektroinstalace

www.snaggi.com
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Označení sCluster 4 sCluster 7

Nahrazuje výbojku 200W výbojku 400W

Typický příkon při buzení LED 700 - 900 mA
(volitelně lze regulovat v rozsahu 10 - 100 %)

96 - 124 W 155 - 217 W

Typický světelný tok LED (700 - 900 mA)
(při teplotě 5000 K, index barevného podání CRI 85)

15360 - 19840 lm 24800 - 34720 lm

Typický světelný tok svítidla (700 - 900 mA)
- čirý kryt
- difuzní kryt
- optika

13670 - 17658 lm
12442 - 16070 lm
12749 - 16467 lm

22072 - 30901 lm
20088 - 28123 lm
20584 - 28818 lm

Váha celková
bez sControlleru

8,4 kg
7,3 kg

11,2 kg
9,9 kg

Rozměry (délka x šířka x výška) 550 x 302 x 80 mm 550 x 498 x 80 mm

Značka LED čipů                                                                                (Japonsko)

Index barevného podání CRI 85 - 92 (dle výběru)

Stupeň ochrany krytím IP 50, IP 65 (dle výběru)

Rozsah napájecího napětí 195‒240 VAC  

Cos φ > 0,95 > 0,94

Pracovní teplota ‒30 až +50 °C 

Možnosti regulace             1 - 10 V

Záruční doba při Ta do 55 ˚C
                    svítidlo - 10 let  (včetně záruky na maximální pokles
                                  L70B20          svítivosti na 70% původní hodnoty)

elektronický předřadník - 5 let 

Životnost LED
(pokles svítivosti na 70% původní hodnoty)

       193 000 hodin (vypočteno dle LM-80 (10 k), při  Ta 55 °C)
        299 000 hodin (vypočteno dle LM-80 (10 k), při  Ta 25 °C)

Bez ultrafialového a infračerv. záření ✔

Bez nebezpečných látek ✔

Certifikace CE ✔

Varianty teplot bílého světla 2700 K, 4000 K, 5000 K, 5600 K

Specifikace

2 sCluster



difuzní kryt čirý kryt čirý kryt s optikou 60°

Světelný tok

Světelné spektrum

Snaggi sClustervýbojka

3sCluster

Nízké podání barev konkurenčních svítidel Vysoké podání barev svítidla  „sTube”



Jednu výbojku nahrazuje jeden sCluster

Nanotechnologie
Zrcadlově odražená složka

od povrchu (třpytivého)Dopadající světlo

Vzduchové
mikro

bubliny

Vzduch

Ře
z 

m
at

er
iá

le
m

O
dr

az
iv

os
t  

[%
]

Vlnová délka  [nm]

Rozptylová odrazivost
Celková odrazivost

0

20

40

60

80

100

300 400 500 600 700 800

Snaggi ve svítidlech používá unikátní světlo odrazivou nano fólii pro rovnoměrné rozptýlení 
a změkčení původně příliš tvrdého světla LED. Celková odrazivost fólie 99%, rozptylový 
odraz 96% a zrcadlový odraz 3%.

Způsob zavěšení

Na řetězech

4 sCluster

Světelná degradace a životnost
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sCluster-aa bbb cc dd
                                
     Typ krytu
     CL: čirý 
     DF: difúzní
     O1/O4: kruhová čočka 60°
     O5: kruhová čočka 40°
  
     Teplota bílého světla
     27: 2700 Kelvinů
     40: 4000 Kelvinů 
     50: 5000 Kelvinů
     56: 5600 Kelvinů
  
                                        Délka tělesa
       055: 55 cm

     Počet použitých sTube ve svítidle
     04: 4 kusy
     07: 7 kusů

sCluster s difúzním krytem
sCluster-0405527DF 4 ks sTube 55 cm v tělese, teplota bílého světla 2700 K
sCluster-0405540DF 4 ks sTube 55 cm v tělese, teplota bílého světla 4000 K
sCluster-0405550DF 4 ks sTube 55 cm v tělese, teplota bílého světla 5000 K
sCluster-0405556DF 4 ks sTube 55 cm v tělese, teplota bílého světla 5600 K
sCluster-0705527DF 7 ks sTube 55 cm v tělese, teplota bílého světla 2700 K
sCluster-0705540DF 7 ks sTube 55 cm v tělese, teplota bílého světla 4000 K
sCluster-0705550DF 7 ks sTube 55 cm v tělese, teplota bílého světla 5000 K
sCluster-0705556DF 7 ks sTube 55 cm v tělese, teplota bílého světla 5600 K

sCluster s čirým krytem
sCluster-0405527CL 4 ks sTube 55 cm v tělese, teplota bílého světla 2700 K
sCluster-0405540CL 4 ks sTube 55 cm v tělese, teplota bílého světla 4000 K
sCluster-0405550CL 4 ks sTube 55 cm v tělese, teplota bílého světla 5000 K
sCluster-0405556CL 4 ks sTube 55 cm v tělese, teplota bílého světla 5600 K
sCluster-0705527CL 7 ks sTube 55 cm v tělese, teplota bílého světla 2700 K
sCluster-0705540CL 7 ks sTube 55 cm v tělese, teplota bílého světla 4000 K
sCluster-0705550CL 7 ks sTube 55 cm v tělese, teplota bílého světla 5000 K
sCluster-0705556CL 7 ks sTube 55 cm v tělese, teplota bílého světla 5600 K

sCluster s čirým krytem a čočkami
sCluster-0405527O1 4 ks sTube 55 cm v tělese, teplota bílého světla 2700 K, kruhová čočka 60°
sCluster-0405540O1 4 ks sTube 55 cm v tělese, teplota bílého světla 4000 K, kruhová čočka 60°
sCluster-0405556O1 4 ks sTube 55 cm v tělese, teplota bílého světla 5000 K, kruhová čočka 60°
sCluster-0405556O1 4 ks sTube 55 cm v tělese, teplota bílého světla 5600 K, kruhová čočka 60°
sCluster-0705527O1 7 ks sTube 55 cm v tělese, teplota bílého světla 2700 K, kruhová čočka 60°
sCluster-0705540O1 7 ks sTube 55 cm v tělese, teplota bílého světla 4000 K, kruhová čočka 60°
sCluster-0705550O1 7 ks sTube 55 cm v tělese, teplota bílého světla 5000 K, kruhová čočka 60°
sCluster-0705556O1 7 ks sTube 55 cm v tělese, teplota bílého světla 5600 K, kruhová čočka 60°

Objednací kódy

www.snaggi.com
 I S O 9 0 0 1   C E R T I F I E D

tel.:      +420 511 112 763

e-mail:  info@snaggi.com

SNAGGI Lighting s.r.o.
Brněnská 1271
592 31 Nové Město na Moravě
Czech Republic

mob.:   +420 774 453 116


