
Перша альтернатива світлодіодних ламп з 
технологією "підключай та працюй" для 
промислового  освітлення високих приміщень

NEW!

TrueForce

Industry and 
Retail lighting

Ідеальний перехід 
від HPI, SON або 
HPL до світлодіодів



TrueForce Industrial and Retail.  

Заощаджуйте енергію та забезпечуйте 
ідеальне світло для кожного простору

Оновіть своє промислове освітлення до 
світлодіодів і отримайте від них миттєву 
економію та низькі початкові витрати
• Підключай та працюй - проста установка
• Швидка окупність протягом 2 років
• Легка заміна - безпечніше та швидше - не потрібно

замінювати чи змінювати існуючий світильник
• Раціональність - низький рівень споживання енергії
• Підвищення комфорту, безпеки та продуктивності
• Низькі витрати тепла - забезпечує більш прохолодне

середовище і знижує вартість кондиціонування
(особливо торгові та кондиціоновані склади / фабрики)

Проста 
установка в 
обхід баласту

HPL 250W 

HPI 250W

SON 250W

LED 88W

LED 88W

LED 88W

Представляємо перший прямий «підключайся та працюй» альтернативний 
варіант для традиційних ламп, що працюють у високих приміщеннях. TrueForce 
Industrial and Retail - це економічно вигідна світлодіодна лампа, яка спрощує 
модернізацію існуючих світильників до світлодіодних. Вона замінює лампи HPI / 
HQI, SON / HPS, HPL / HQL у світильниках для високих приміщень в 
промислових і великомасштабних роздрібних проектах і повністю сумісна з BHL 
та BSN 250W баластом. TrueForce забезпечує правильний розподіл світла завдяки 
вибору вузького та широкого кута пучка. Покращений індекс кольоропередачі 
(CRI 80) підвищує безпеку та продуктивність промисловості, а також покращує 
сприйняття товару та досвід покупців у роздрібній торгівлі. TrueForce Industrial 
and Retail - це найпростіший спосіб модернізації та зменшення початкових 
інвестицій.



Світлодіодні лампи TrueForce є високоякісними альтернативами 
для звичайних ламп, які використовуються в існуючих 
функціональних світильниках у високих приміщеннях. Низькі 
початкові інвестиції - нижчі, ніж інші світлодіодні рішення - і 
енергозбереження забезпечують окупність, як правило, протягом 
двох років. 120 Вт система  не тільки заощаджує до 65% енергії, а є 
легкою в встановленні. Будучи справжньою прямою 
альтернативою із встановленням «підключай  і працюй», дозволяє 
монтажникам проводити менше часу на висоті, що означає, що 
встановлення є безпечним і швидким.

З можливістю вибору вузького або широкого пучка та загальним 
обсягом 11000 люмен (250 Вт) TrueForce Retail and Industrial 
лампи розподіляють світло саме там, де це необхідно. CRI 80 та 
кольорова температура 4000К надають свіже біле світло для 
підвищення комфорту, безпеки та продуктивності. Лампа 
поєднує в собі правильний пакет люменів з високою 
ефективністю системи, щоб забезпечити найпростіше 
світлодіодне рішення для миттєвої економії.

З низькими початковими капіталовкладеннями та швидким 
терміном окупності TrueForce - це вибір номер один для тих, хто 
шукає тривалий термін служби. Установки запалювального 
пристрою гарантують, що запалювання не спрацьовує, тоді як 
постійне запалювання може призвести до перегріву та 
виникнення проблем з електромагнітним випромінюванням. 

Переваги TrueForce.
Потужна причина перейти на світлодіоди.

Економія 
електроенергії 

65% в порівнянні з 
існуючими системами

Підключай та працюй - хороша 
електрична сумісність, не 
потрібно замінювати або 
модифікувати світильник

Оптично ефективний, 
випромінює світло у напрямку 

використання

Приємне біле світло та CRI80 для 
підвищення безпеки та кращої 

продуктивності

Надійний термін 
служби до 50 000 годин

CRI
80

Заощаджуйте на промисловому освітленні
та  освітленні торгівельних площадок

Правильний розподіл світла

Низькі інвестиції, тривалий термін служби



8,515
€

Енергозбереження/ /  
рік

К-сть ламп 100

Годин роботи в рік 4380  год1

Варість електроенергії 0,12Euro/kWh 2

Розрахуйте енергозбереження

Технічні  
характеристики

Тип LED Заміна 
потужності 

Світловий 
потік 
(корисний)

Світловий 
потік 
(загальн)

Ефектив-
ність

Напруга Енерг .
клас

EOC

W W lm lm/W V (EU only) 8718696

TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D 88 250 80001 11000 111 N/A A+ 71378500

TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 120D 88 250 100002 11000 122 N/A A+ 71382200

TrueForce high-bay

E40 NON-DIMMABLE EEL50,000 H4000

HPL/HQL 
125W

TrueForce 
Urban 33W

65%Економія 
енергії

250W 88W

Термін 
служби

Longer lifetime 12,000
год

50,000
год

1 Використання енергії. За основу взято12 год. горіння протягом дня, 365 днів на рік
2  Ціна на енергоносії. На підставі європейського середнього показника 12 центів / 
кВт-год
3 Системні втрати однакові для обох рішень - не розглядаються для розрахунку 
енергозбереження

80
CRI

BEAM ANGLE

60/120°

1 Виміряно в конусі 900 
2 Виміряно в конусі  1200 



* Функція гарантує, що запалювання не спрацьовує, у той час як постійне запалювання може призвести до перегріву та 
виникнення проблем, пов'язаних із електромагнітною технологією. Ця функція також дозволяє системі з несправністю 
запалювання або без запалювального пристрою продовжувати працювати.

Основні моменти дизайну

Пасивна 
теплова 

система (без 
вентилятора) 

Напрямлений 
розподіл світла

4KV захист від 
перенапруги 

Захист від
перегріву 

IP40 

Налаштування
запалювального 

пристрою*

Миттєва
проста

установка 
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