
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ
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Στην Tungsram, ο φωτισμός LED 
εξασφαλίζει υψηλό βαθμό αξιοπιστίας 
χάρη στην υψηλή ποιότητα των 
εξαρτημάτων και στην επαγγελματικού 
επιπέδου τεχνολογία.
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Είμαστε κάτι περισσότερο από μια 
εταιρεία ειδών φωτισμού
Κορυφαία ευρωπαϊκή ποιότητα από το 1896
Με τη δύναμη μιας πορείας πάνω από 120 ετών στη βιομηχανία του φωτισμού, η Tungsram αναπτύσσει με υπευθυνότητα νέες λύσεις στον τομέα της 
τεχνολογίας φωτισμού από την ίδρυσή της το 1896. Συναγωνιζόμαστε στην παγκόσμια αγορά ως μια διακεκριμένη ευρωπαϊκή εταιρεία που σχεδιάζει, 
αναπτύσσει και κατασκευάζει προϊόντα για τις ανάγκες του σήμερα και του αύριο. 

Ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων
Η συλλογή φωτιστικών προϊόντων της Tungsram καλύπτει κάθε τομέα 
φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, από ιδιωτικές κατοικίες, 
σχολεία, δημόσια κτίρια και γραφεία, μέχρι πρατήρια καυσίμων, 
γήπεδα, αυτοκινητόδρομους και χώρους στάθμευσης. 

In-house ομάδα σχεδίασης φωτισμού
Είτε πρόκειται για μια νέα εγκατάσταση είτε για ένα έργο 
αντικατάστασης λαμπτήρων, είμαστε έτοιμοι να σχεδιάσουμε και 
να αναπτύξουμε αναλυτικές μελέτες φωτισμού προκειμένου να 
υποστηρίξουμε τους εταίρους μας. Η ομάδα μας εργάζεται πάνω 
σε ποικίλα έργα φωτισμού τα οποία καλύπτουν θερμοκήπια και 
άλλες μονάδες καλλιέργειας εσωτερικού χώρου, έργα εξωτερικών 
χώρων (οδοφωτισμό), αλλά επίσης περιλαμβάνουν καταστήματα 
λιανικής πώλησης, ξενοδοχεία, φωτισμό αθλητικών χώρων, διάχυτο 
φωτισμό, εσωτερικούς χώρους βιομηχανικών και εμπορικών 
κτιρίων.

Ο φωτισμός LED της Tungsram εξασφαλίζει υψηλό βαθμό αξιοπιστίας χάρη στην υψηλή 
ποιότητα των εξαρτημάτων και στην επαγγελματικού επιπέδου τεχνολογία.

Γιατί να επιλέξω φωτισμό 
LED της Tungsram;

Ακλόνητη δέσμευση στην ποιότητα
Διαθέτουμε συστήματα διαχείρισης ποιότητας και πραγματοποιούμε 
ελέγχους ποιότητας προμηθευτών και παραγωγής που, σε συνδυασμό 
με τις πλέον αυστηρές διεθνείς πιστοποιήσεις, αποδεικνύουν την 
ανυποχώρητη δέσμευση της Tungsram στην ποιότητα. 
Εργαστηριακές υπηρεσίες για μοναδικές και διαπιστευμένες μετρήσεις 
φωτομετρικών, ηλεκτρικών και μηχανικών μεγεθών, καθώς και 
μετρήσεις σχετικές με την επιστήμη των υλικών. 

Δυνατότητα για ταχύτητα στην παραγωγή πρωτοτύπων αλλά 
και στη μαζική παραγωγή καθώς και για μετρήσεις σε εσωτερικό 
επίπεδο, στοιχεία που επισπεύδουν και ενσωματώνουν τα βήματα 
της ανάπτυξης, παρέχοντας μια πλήρη, ελεγχόμενη, αναβαθμίσιμη 
λύση, έτοιμη για βιομηχανική παραγωγή.

• Παραδοσιακός φωτισμός
• Φωτισμός LED
• Φωτισμός αυτοκινήτων
• Κατασκευή φωτιστικών

• Σχεδίαση – φωτισμός και 
ηλεκτρολογικό δίκτυο

• Εγκατάσταση

• Διαχείριση ποιότητας
• Σύστημα ποιότητας

• Φωτιστικά Smart ready
• Τηλεχειρισμός φωτισμού
• Προσαρμοστικός 

φωτισμός

• Συντήρηση
• Ο φωτισμός ως υπηρεσία
• Καλλιέργειες εσωτερικού 

χώρου

• Σύμπλεγμα Έξυπνη πόλη
• Έξυπνες λύσεις κτιρίων

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ

ΛΥΣΕΙΣ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΞΥΠΝΟΣ 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
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Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει συνεχώς. Οι παραδοσιακοί ρόλοι και οι υπευθυνότητες μεταμορφώνονται, και μαζί τους βλέπουμε 
να αλλάζει ο τρόπος που δουλεύουμε και ο χώρος εργασίας μας. Μπορούμε πλέον να εργαζόμαστε από το σπίτι μας, από ένα καφέ ή 
από συνεργατικούς χώρους και να διοργανώνουμε διαδικτυακές συναντήσεις με συναδέλφους σε διαφορετικές ζώνες ώρας, και αυτά 
είναι μερικά μόνο από τα πράγματα που διαμορφώνουν το καθημερινό μας πρόγραμμα. 

Οι χώροι γραφείων μεταμορφώνονται επίσης. Η τεχνολογία μάς επιτρέπει να δουλεύουμε και να αλληλεπιδρούμε με τους 
συναδέλφους μας εκεί όπου αυτό είναι πιο βολικό και άνετο, στον χώρο του γραφείου. Καθώς ακολουθούμε το καθημερινό μας 
πρόγραμμα στο γραφείο, οφείλουμε να διατηρήσουμε την υγεία και την ψυχική μας ευεξία. 

Η επιλογή των βέλτιστων πηγών φωτισμού θα μπορούσε να 
ανατρέψει τα δεδομένα σε αυτόν τον κλάδο και να διευκολύνει 
ζωτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.
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Αυξήστε την αποδοτικότητα των 
εργαζομένων μέσω του 

φωτισμού

Η σχεδίαση του ιδανικού φωτισμού γραφείων δεν είναι απλά μια 
τεχνική πρόκληση, αλλά και μια άσκηση οικονομίας και φροντίδας. 

Απαιτείται προγραμματισμός από ειδικούς ώστε να εκπληρώνονται οι 
ποικίλες προϋποθέσεις για φωτισμό που είναι εξαιρετικός από άποψη 
εργονομίας και φωτομετρικών αποτελεσμάτων. Ο καλός φωτισμός είναι 
επίσης αναγκαίος για να ικανοποιούνται τα κριτήρια υγείας και ασφάλειας: 
Θα πρέπει να διευκολύνει τις οπτικές διεργασίες και να προστατεύει τους 
εργαζομένους από τα ατυχήματα και τους κινδύνους για την υγεία τους.

Τα συστήματα φωτισμού της Tungsram προσφέρουν εξαιρετική ευελιξία, 
ταχύτητα και ευκολία. Από τις παραδοσιακές τεχνολογίες έως τα πιο εξελιγμένα 
προϊόντα LED, ενσωματώνουμε στη συλλογή μας τη βελτιστοποίηση της 
ενέργειας και τη νοημοσύνη των συστημάτων. Τα φωτιστικά μας μπορούν να 
υποστούν επέκταση, τροποποίηση ή μετατροπή προκειμένου να καλύψουν 
τις ανάγκες κάθε συγκεκριμένου περιβάλλοντος. 

Η επίτευξη της κατάλληλης ισορροπίας ανάμεσα στο φυσικό φως και τον 
τεχνητό φωτισμό μπορεί να είναι μια δύσκολη υπόθεση. Η έλλειψη φυσικού 
φωτισμού μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάθεση και την απόδοση στον 
χώρο εργασίας.  

Οι χώροι γραφείων με ανεπαρκή φωτισμό μπορεί να μειώσουν την απόδοση 
των εργαζομένων. Αντίθετα, οι προσεκτικά σχεδιασμένες φωτιστικές λύσεις 
προσδίδουν αισθητική αξία και τονώνουν την παραγωγικότητα, προστατεύουν 
από το στρες και την κόπωση και δίνουν στον φωτισμό μια ανθρωποκεντρική 
διάσταση.  

Στην Tungsram γνωρίζουμε εκ πείρας ότι η καλοφωτισμένη ζωή είναι πιο 
υγιεινή, πιο αποτελεσματική και, με μια λέξη, καλύτερη.

Φωτισμός γραφείων
για εξοικονόμηση ενέργειας
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Κατανοήστε
πώς λειτουργεί το γραφείο σας 

Επειδή οι συνάδελφοί μας περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας τους στο γραφείο, το περιβάλλον πρέπει 
να φωτίζεται όσο πιο αποτελεσματικά και εργονομικά γίνεται. Αυτό δεν σημαίνει μόνο έντονο φως. 
Σημαίνει και έξυπνο φως. Για να δείτε βελτίωση, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε πώς λειτουργεί 
το γραφείο σας και πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά.

Παρόλο που ο αναγκαίος φωτισμός είναι τυποποιημένος και ελέγχεται σε κεντρικό επίπεδο, υπάρχουν 
τεράστιες διαφορές στην ποσότητα και την ποιότητα του φωτός που απαιτείται για διάφορους 
τύπους εργασίας στους διαφορετικούς διαδρόμους, τις αίθουσες συσκέψεων και τους κοινόχρηστους 
χώρους.

Οι συνάδελφοι πηγαινοέρχονται σε διαδρόμους και χολ. Για να είναι ομαλές και άνετες αυτές 
οι μετακινήσεις, πρέπει να γίνει εξάλειψη των σκιών. Τα έντονα φώτα στις αίθουσες συσκέψεων 
μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης, αλλά και να είναι τρομακτικά. Ένας ευχάριστος τόνος 
καθορίζει την ατμόσφαιρα μιας σύσκεψης. Οι σταθμοί εργασίας πρέπει να διασφαλίζουν εστίαση 
χωρίς θάμβωση. Ένας συνδυασμός έμμεσου φωτισμού και επιτραπέζιων φωτιστικών γραφείου 
βοηθά τους συναδέλφους στην εργασία τους.
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ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΤΟΝ ΙΔΑΝΙΚΟ 
ΦΩΤΙΣΜΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 
TUNGSRAM

Φωτισμός γραφείων ανάλογα με 
τον χώρο
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Φωτισμός για σταθμούς εργασίας Φωτισμός για αίθουσες 
συνεδριάσεων

Πιστεύουμε ότι ο φωτισμός είναι σημαντική υπόθεση, ιδιαίτερα 
όσον αφορά τους σταθμούς εργασίας στο γραφείο σας. Με 
αποδοτικές πηγές φωτός και συστήματα διαχείρισης φωτισμού 
εγκατεστημένα στον χώρο εργασίας όπου περνάτε τον περισσότερο 
καιρό, μπορείτε να βελτιώσετε την αποδοτικότητα και να τονώσετε 
το ηθικό των συναδέλφων.

Η εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για τη διεξαγωγή 
συσκέψεων και συναντήσεων μπορεί να είναι ο παράγοντας που θα 
καθορίσει την τελική τους έκβαση. Με χρήση ενός συνδυασμού των 
προϊόντων μας, οι άχρωμες και εχθρικές αίθουσες συνεδριάσεων 
αποκτούν νέα πνοή για ένα κλάσμα του ποσού που θα έπρεπε να 
επενδυθεί σε περίπτωση πλήρους αντικατάστασης.

• Edgelit Panel Premium 
• Tudolio 
• Torofi

Σχετικά προϊόντα:

Σχετικά προϊόντα:

• TU Linear Indirect 
• Tudolio
• Χωνευτά σποτ (Recessed Spotlight)
• Panel
• Multigimbal
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Φωτισμός ζώνης επικοινωνίας Χώροι υποδοχής, 
φουαγιέ

και διάδρομοι
Η σχεδίαση του ιδανικού φωτισμού για χώρους εργασίας δεν 
διαμορφώνει μόνο τις οπτικές συνθήκες, αλλά επίσης δημιουργεί 
ικανοποίηση από τον χώρο εργασίας. Χάρη στον έξυπνο συγκερασμό 
του με τους χώρους, τα έπιπλα και τα τεχνολογικά στοιχεία του 
γραφείου σας, ο φωτισμός αναδεικνύεται σε βασικό στοιχείο της 
διακόσμησης. Το καλό φως δημιουργεί τη σωστή ατμόσφαιρα για 
καλύτερη επικοινωνία.

Ο πρωταρχικός ρόλος του φωτισμού είναι να διασφαλίζει τη μέγιστη 
ορατότητα και να δημιουργεί στιλάτη οπτική μέσα στο κτίριο 
των γραφείων. Με την αξιοποίηση της προσαρμοστικότητας των 
φωτιστικών μας, μπορεί να επιτευχθεί ένα ιδανικά εξατομικευμένο 
φωτιστικό αποτέλεσμα και να δημιουργηθεί μια μοναδική εμπειρία 
για τον καθένα.

• Scoop Downlight
• Tungsram Batten Switch
• Χωνευτά σποτ (Recessed Spotlight)
• Integrated Bulkhead
• Surface Mount Downlighter IP54
• Κιτ λειτουργίας ασφαλείας

Σχετικά προϊόντα:

Σχετικά προϊόντα:

• Φωτιστικά οροφής
• Multigimbal Downlight
• Trackspot ADV
• Trackspot LUX
• COB Downlight IP54
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Γκαράζ και χώροι 
διέλευσης

Στο τέλος μιας κουραστικής ημέρας, είναι σημαντικό να παρέχεται υποστήριξη με φωτισμό 
τέλειας σχεδίασης, ώστε να επιτυγχάνονται ασφαλέστερες μετακινήσεις. Η συλλογή μας 
περιλαμβάνει μια πλούσια γκάμα λύσεων ανθεκτικών στην πρόσκρουση και τις καιρικές 
συνθήκες, με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. 

Σχετικά προϊόντα:

• Integrated Mariner Premium
• Tubular IP67/69K
• Fireproof Downlight (σποτ)
• Κιτ λειτουργίας ασφαλείας 
• Προβολέας (Floodlight)
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ TUNGSRAM
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Edgelit Panel Premium Tudolio 
Εκτός του ότι φωτίζουν με ιδανικό τρόπο δωμάτια και ενιαίους 
χώρους, τα φωτιστικά LED της Tungsram πετυχαίνουν την τέλεια 
ισορροπία ανάμεσα σε όμορφη εμφάνιση και εξαιρετική απόδοση. 
Όταν είναι αναμμένα, τα panels πετυχαίνουν ομοιόμορφη κατανομή 
του φωτός και οπτικό αποτέλεσμα χωρίς θάμβωση, ενώ όταν είναι 
σβηστά τα φωτιστικά είναι σχεδόν αόρατα. Τα LED panels της 
Tungsram αποτελούν την τέλεια επιλογή για αντικατάσταση των 
συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού παλιάς τεχνολογίας. Χάρη στις 
εξαιρετικές επιδόσεις (120 lm/W), οι χώροι φωτίζονται ομοιόμορφα 
με μικρότερο αριθμό panels. Το χαμηλό επίπεδο θάμβωσης (UGR 
<19) και οι διαφορετικές χρωματικές θερμοκρασίες (4000K και 6500K) 
προσφέρουν μια επιπλέον αίσθηση άνεσης στους υπαλλήλους 
γραφείου, αυξάνουν το επίπεδο δραστηριότητάς τους και μειώνουν 
την καταπόνηση των ματιών κατά την εργασία.

Παράλληλα με την ανάδυση του ανθρωποκεντρικού φωτισμού, 
βλέπουμε να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση και στις διαφορετικές 
ανάγκες φωτισμού που προκύπτουν στις διαφορετικές ζώνες των 
χώρων γραφείων (σε σταθμούς εργασίας, αίθουσες συσκέψεων, 
κοινόχρηστους χώρους), ενώ ταυτόχρονα χρειάζεται να διασφαλιστεί 
ομοιομορφία στην όψη του φωτισμού. Για την κάλυψη αυτών των 
αναγκών δημιουργήσαμε τη σειρά προϊόντων Tudolio, που δίνει σε 
σχεδιαστές και κατασκευαστές κτιρίων μεγάλα περιθώρια ελευθερίας, 
πέραν από τις βασικές λειτουργίες. Τα πολλαπλά στοιχεία της σειράς 
τοποθετούνται εύκολα και αποστέλλονται γρήγορα από τις αποθήκες 
μας. Διατίθενται σε τρεις χρωματικές θερμοκρασίες: 3000K, 4000K και 
5700K, με δυνατότητα επιλογής κατά την εγκατάσταση με τη βοήθεια 
ενός διακόπτη. Εξαιρετικά υψηλή απόδοση χρωμάτων: CRI 92 και 
χαμηλή θάμβωση: UGR <19. Διατίθενται σε τρία μεγέθη: 100mm, 
200mm, 300mm και τρεις τρόπους τοποθέτησης: χωνευτό, σε 
επιφάνεια ή κρεμαστό. Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, το αποτέλεσμα 
είναι μια ευέλικτη και ευρείας εφαρμογής λύση φωτισμού με 
καλαίσθητη σχεδίαση. 

Βασικά πλεονεκτήματα: Βασικά πλεονεκτήματα:
• Επιφάνεια ομοιόμορφης φωτεινότητας 
• Μεγάλη διάρκεια ωφέλιμης ζωής - 50.000 ώρες 

 
• Υψηλή φωτιστική απόδοση 120 lm/W
• Χαμηλό επίπεδο θάμβωσης 

• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, 50.000 ωρών
• Εξοπλισμένα με κατοπτρικό ανακλαστήρα
• Διατίθενται με static driver ή DALI driver

Για περισσότερα 
πλεονεκτήματα, δείτε εδώ: 

Για περισσότερα 
πλεονεκτήματα, δείτε εδώ: 

PANELS DOWNLIGHTERS

https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/panel-luminaires/edgelit-panels/f=edgelit-premium/d=0/?r=emea
https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/downlights/tudolio/f=tudolio/d=0/?r=emea
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Σε πολλά κτίρια γραφείων και εμπορικές μονάδες, οι ιδιαιτερότητες της 
διακόσμησης εσωτερικών χώρων διαμορφώνουν μια σημαντική πρόκληση 
για σχεδιαστές φωτισμού και αρχιτέκτονες εσωτερικών χώρων. Η απλή και 
ευέλικτη τοποθέτηση της μοντέρνας και καλαίσθητης σειράς προϊόντων μας 
Torofi μπορεί και προσαρμόζεται πλήρως, δημιουργώντας τον κατάλληλο 
φωτισμό για κάθε γωνιά του γραφείου σας. 

Τα φωτιστικά της οικογένειας Torofi έχουν τα ίδια κορυφαία χαρακτηριστικά 
και την ίδια εμφάνιση και αίσθηση. Έτσι, μπορείτε να συνθέσετε ένα 
φωτιστικό όμορφης σχεδίασης από τα διαφορετικά στοιχεία. Η κρεμαστή 
έκδοση και η έκδοση για τοποθέτηση σε επιφάνεια είναι διαθέσιμες με 
πλαίσιο από εξελασμένο αλουμίνιο, σε μαύρο ή λευκό χρώμα.  Μέσα 
από την ομοιόμορφη και αδιάλειπτη σύνδεση, όλοι οι τύποι φωτιστικών 
που θα μπορούσε να ονειρευτεί ένας διακοσμητής βρίσκουν πρακτική 
εφαρμογή. Διατίθενται με διαφορετικούς τρόπους τοποθέτησης: κρεμαστό, 
σε επιφάνεια, σε ράγα ή χωνευτό. Χάρη στην υψηλή απόδοση χρωμάτων 
(CRI80 +), παρέχει τις ιδανικές συνθήκες θέασης και δημιουργεί ευχάριστη 
ατμόσφαιρα.

Torofi 

Βασικά πλεονεκτήματα:
• Εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο θάμβωσης χάρη στο ειδικό 

οπτικό σύστημα (έως UGR14)
• Διατίθενται με στατικό τηλεχειρισμό ή τηλεχειρισμό DALI 
• Δύο μεγέθη για τα κρεμαστά προϊόντα: 1167 mm και 2330 

mm και δύο μεγέθη για τα προϊόντα χωνευτού τύπου: με 
μήκος  511 mm και 1177 mm.

• Διατίθενται σε δύο θερμοκρασίες χρώματος (3000K και 
4000K)

• Υψηλή φωτιστική απόδοση έως 128 lm/W
• Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής με 65.000 ώρες
• Διατίθενται σε εκδόσεις με Άμεση/Έμμεση και Άμεση 

κατανομή φωτός.
Για περισσότερα 
πλεονεκτήματα, δείτε εδώ: 

LINEARS

https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/linear-luminaires/torofi/f=torofi/d=0/?r=emea
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Linear Indirect LED Downlight IP54 
Για να είναι αποτελεσματικές και ωφέλιμες οι συναντήσεις και οι 
κλήσεις συνδιάσκεψης, είναι επιβεβλημένη η επίτευξη υψηλού 
βαθμού συγκέντρωσης και προσήλωσης. Το φωτιστικό Linear 
Indirect G1 της Tungsram προσφέρει υψηλό δείκτη χρωματικής 
απόδοσης, άνω του 80, που υποβοηθά την εστίαση των ματιών και 
του μυαλού, ενώ ο χαμηλός δείκτης θάμβωσης (UGR <19) βελτιώνει 
ακόμα περισσότερο τη συγκέντρωση. Επιπλέον, το Linear Indirect έχει 
απίστευτα υψηλή φωτιστική απόδοση (έως 135 lm/W), έχει χαμηλές 
απαιτήσεις συντήρησης και προσφέρει μεγάλη διάρκεια ωφέλιμης 
ζωής. 

Με πέντε διαφορετικές επιλογές ισχύος (από 22W έως 50W), μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για να φωταγωγηθεί μεγάλος αριθμός τύπων 
αιθουσών συσκέψεων. Με διάρκεια ζωής 75.000 ωρών και χαμηλές 
απαιτήσεις συντήρησης, η σειρά Linear Indirect αποτελεί μια 
αξιόπιστη και μακροπρόθεσμη λύση για όλους.

Η πρώτη εντύπωση μετράει, είτε πρόκειται για ανθρώπους είτε για 
εταιρείες. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι άνθρωποι διαμορφώνουν 
μια γενική άποψη βασισμένη στην εμπειρία που είχαν με την 
πρώτη ματιά. Και εδώ μπαίνει στην εικόνα το LED Downlight IP54, 
με χαμηλό επίπεδο θάμβωσης (UGR<19) και ευρεία γωνία δέσμης 
(24°, 36°, 55°), που διασφαλίζει ευχάριστο φωτιστικό περιβάλλον 
σε χώρους υποδοχής και αναμονής, ακόμα και σε κλιμακοστάσια. 

Χάρη στην εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής που φτάνει τις 50.000 
ώρες, τη μεγάλη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας (70% σε 
σύγκριση με τα συμβατικά φωτιστικά CFL) και τον υψηλό βαθμό 
προστασίας και αντοχής IP54, αποτελεί μια εύλογη μακροπρόθεσμη 
επένδυση για όλους. Με σχετικά απλή εγκατάσταση και συντήρηση, 
αποτελεί επίσης μια οικονομική λύση για αντικαταστάσεις ή νέες 
εγκαταστάσεις. 

Βασικά πλεονεκτήματα:
Βασικά πλεονεκτήματα:

• Ευχάριστο φωτιστικό περιβάλλον, πολύ 
χαμηλό επίπεδο θάμβωσης χάρη στην έμμεση 
φωταγώγηση 

• Υψηλή φωτιστική απόδοση - 136 lm/W
• Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ωφέλιμης ζωής - 

75.000 ώρες (L90B10) 

• Προστασία IP54, που το καθιστά κατάλληλο για 
χρήση σε οποιοδήποτε περιβάλλον

• Χαμηλή θάμβωση - ευχάριστο φωτιστικό 
αποτέλεσμα 

Για περισσότερα 
πλεονεκτήματα, δείτε εδώ: 

Για περισσότερα 
πλεονεκτήματα, δείτε εδώ: 

LINEARS DOWNLIGHTERS

https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/linear-luminaires/linear-indirect/f=linear-indirect/d=0/?r=emea
https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/downlights/cob-downlight/f=cob-downlight-ip54/d=0/?r=emea
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Batten Switch Multigimbal
Μια αίσθηση φυσικού φωτός που έρχεται από ράφια, βάσεις 
ντουλαπιών, κλιμακοστάσια, διαδρόμους και εισόδους μπορεί να 
φτιάξει τη διάθεση κάθε συναδέλφου. Η συμπαγής λύση απαλού 
γραμμικού φωτισμού της Tungsram, το Batten Switch, έχει σχεδιαστεί 
να είναι αυτό ακριβώς το τονωτικό της διάθεσης στη ζωή του 
εργαζομένου. Έχει μεγάλη διάρκεια ζωής 30.000 ωρών, υψηλή 
ενεργειακή απόδοση 100 lm/W, και ο εξαιρετικός δείκτης χρωματικής 
απόδοσης (CRI 80) συμβάλλει στη διατήρηση της καλής διάθεσης. 

Το φωτιστικό διαθέτει διακόπτη on/off για αυτόνομη λειτουργία. Η 
καλύτερη επιλογή για απαλό γραμμικό φωτισμό. Προσφέρουμε αυτή 
τη σειρά οκτώ φωτιστικών σε τέσσερα επίπεδα ισχύος. Το Batten 
Switch προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας έως 50%, ιδίως στα 4,5W 
και τα 8W όταν αντικαθιστά σωληνοειδή T5 των 8W και 13W.

Η παραμονή σε ένα κτίριο γραφείων για 8-9 ώρες σε καθημερινή βάση 
ενέχει τον κίνδυνο να γίνει μονότονη και εξουθενωτική. Αποφύγετε 
αυτά τα δυσάρεστα συναισθήματα και δημιουργήστε μια στιλάτη 
και σύγχρονη εμπειρία φωτισμού σε χώρους διέλευσης, χώρους 
υποδοχής και φουαγιέ με το Multigimbal. Χάρη στους ανακλαστήρες 
ρυθμιζόμενης γωνίας δέσμης (15°/20°/36°), τα τρία διαφορετικά 
μεγέθη και την περιστροφική βάση του, παρέχει μια εξατομικευμένη, 
συναρπαστική λύση φωτισμού. 

Η γωνία περιστροφής 340° σας επιτρέπει να κατευθύνετε το φως 
εκεί όπου το χρειάζεστε, με δυνατότητα δημιουργίας γενικού ή 
εστιασμένου φωτισμού. Το Multigimbal είναι αθόρυβο, δίνει ακριβή 
κατανομή φωτός και είναι πολύ φιλικό προς το περιβάλλον, με 
εξοικονόμηση ενέργειας έως 70% σε σύγκριση με τα παραδοσιακά 
CMH. Η μεγάλη διάρκεια ζωής 50.000 ωρών, οι δύο χρωματικές 
θερμοκρασίες (3000 Κ και 4000 Κ) και η υψηλή φωτιστική απόδοση 
(+93 lm/W) συνιστούν μια σπουδαία μακροπρόθεσμη λύση. 

Βασικά πλεονεκτήματα:

Βασικά πλεονεκτήματα:

• Μία συνεχόμενη φωτιστική γραμμή με σύνδεση των 
επιμέρους στοιχείων.

• Διαφορετικά μήκη από 30 cm έως 120 cm. 

• Διατίθεται σε εκδόσεις μονού, διπλού και τριπλού 
φωτιστικού

• Περίβλημα από αλουμίνιο
• Χωρίς επιβλαβή υπεριώδη ή υπέρυθρη ακτινοβολία

Για περισσότερα 
πλεονεκτήματα, δείτε εδώ: 

Για περισσότερα 
πλεονεκτήματα, δείτε εδώ: 

ΒΕΡΓΕΣ DOWNLIGHTERS

https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/linear-luminaires/batten/f=t5-batten-switch/d=0/?r=emea
https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/downlights/cob-downlight/f=downlight-multigimbal/d=0/?r=emea
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Surface Mount Downlighter IP54 Scoop Downlight 
Ο ευχάριστος και χαλαρωτικός φωτισμός είναι απαραίτητος ακόμα 
και σε μικρότερα, πιο ήσυχα μέρη του χώρου γραφείων. Οι κουζίνες, 
οι τουαλέτες και τα ήσυχα δωμάτια είναι οι ζώνες όπου οι συνάδελφοι 
μπορούν να αναπαυθούν και να ανταλλάξουν μερικές κουβέντες. 
Το Surface Mount Downlighter IP54 καταφέρνει να δημιουργήσει 
αυτές τις ευχάριστες συνθήκες χάρη στον εξαιρετικά χαμηλό δείκτη 
θάμβωσης (UGR<16) και την καλαίσθητη σχεδίαση με μαύρο και 
λευκό περίβλημα. 

Το Surface Mount Downlighter προσαρμόζεται τέλεια σε αλλαγές 
χρήσης των χώρων του γραφείου χάρη στις τρεις διαφορετικές 
επιλογές ισχύος (15W – 25W – 35W). Το φωτιστικό μας διατίθεται σε 
τρία διαφορετικά μεγέθη —100mm, 120mm και 170mm— κάτι που 
ανοίγει τον δρόμο για πολλές διαφορετικές εφαρμογές. Επιπλέον, 
είναι ανθεκτικό σε πρόσκρουση, σκόνη και κραδασμούς, αλλάζοντας 
έτσι τα δεδομένα στην κατηγορία του.

Μετά από μια γρήγορη, αναζωογονητική βόλτα μέσα στον χώρο του 
γραφείου, οι εργαζόμενοι θα έπρεπε κανονικά να αισθάνονται πιο 
χαλαροί και γεμάτοι ενέργεια. Ωστόσο, τα φώτα που τρεμοπαίζουν 
και οι σκοτεινοί ή κακοφωτισμένοι διάδρομοι μπορεί να πετύχουν 
το αντίθετο αποτέλεσμα. Με το Scoop Downlight, η χαλαρωτική 
βόλτα που περιγράψαμε παραπάνω γίνεται πραγματικότητα χάρη 
στις ρυθμιζόμενες γωνίες δέσμης (20°/40°/50°), τον υψηλό δείκτη 
χρωματικής απόδοσης (CRI 80) και τη μεγάλη απόδοση σε lumen 
(2100–3500 lm). Πρόκειται για μια εξαιρετική λύση αντικατάστασης των 
συμβατικών φωτιστικών HID και επιπλέον προσφέρει εξοικονόμηση 
ενέργειας έως 50%. 

Η λύση απομονωμένου driver, διαθέσιμη σε έκδοση χωρίς dimmer, 
επιτυγχάνει εξαιρετική συμβατότητα με τους κορυφαίους dimmer της 
αγοράς. Το Scoop Downlight έχει διάρκεια ζωής 50.000 ωρών και κλάση 
ενεργειακής απόδοσης A+ και A++, επομένως είναι μια σπουδαία λύση 
για τον 21ο αιώνα.

Βασικά πλεονεκτήματα:
• Ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης από -15° έως 35°
• Σώμα και ψήκτρα από χυτοπρεσαριστό 

αλουμίνιο για αποτελεσματική θερμική 
διαχείριση

• Χρωματικές θερμοκρασίες 3000K και 4000K

Για περισσότερα 
πλεονεκτήματα, δείτε εδώ: 

Βασικά πλεονεκτήματα:
• Διατίθεται με προαιρετικό ανακλαστήρα 60°
• CRI 80
• Ανθεκτικό περίβλημα από χυτοπρεσαριστό 

αλουμίνιο

Για περισσότερα 
πλεονεκτήματα, δείτε εδώ: 

DOWNLIGHTERS DOWNLIGHTERS

https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/downlights/surface-mount-downlighter/f=surface-mount-downlighter-ip54/d=0/?r=emea
https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/downlights/cob-downlight/f=downlight-adjustable/d=0/?r=emea
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Track Spot ADV & LUX 
Οι σειρές LED Track Spot ADV και LUX, με την κομψή εμφάνιση και 
την ανώτερη χρωματική απόδοση CRI 90+, αποτελούν μια σπουδαία 
επιλογή για τα καταστήματα, όπου έχει σημασία να αναδεικνύεται το 
πραγματικό χρώμα των προϊόντων μέσα από τον τεχνητό φωτισμό. 
Μπορεί επίσης να είναι μια καλή επιλογή στα εστιατόρια, όπου ο 
τεχνητός φωτισμός οφείλει να αναπαράγει με πιστότητα το χρώμα 
του φαγητού και να το κάνει δελεαστικό. 

Χάρη στην υψηλή φωτιστική απόδοση των 105–110 lm/W, 
επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας έως 50% σε σύγκριση με τα 
συμβατικά φωτιστικά. Η μοναδική, πατενταρισμένη σχεδίαση και η 
μεγάλη ποικιλία εναλλάξιμων φακών χαρίζουν αξέχαστες εμπειρίες 
στα ψώνια και τις εκθέσεις. 

Βασικά πλεονεκτήματα:
• Τέλεια αναπαραγωγή χρωμάτων – CRI > 90
• Εναλλάξιμα οπτικά συστήματα με διαφορετικές γωνίες 

δέσμης 

Για περισσότερα 
πλεονεκτήματα, δείτε εδώ: 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΡΑΓΑΣ

https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/tracklight/d=0/?r=emea
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Recessed Spotlight G1 Integrated Bulkhead
Όταν το ζητούμενο είναι ο φωτισμός, οι μικροί χώροι χρειάζεται να 
προσεχτούν εξίσου με τα μεγάλα γραφεία ανοιχτού τύπου. Επιπλέον, 
είναι σκόπιμο να χρησιμοποιείται μικρότερος αριθμός φωτιστικών 
χωρίς να θυσιάζεται ο τέλειος, κρυστάλλινης καθαρότητας φωτισμός. 
Το χωνευτό σποτ Recessed Spotlight G1 δημιουργήθηκε γι' αυτόν 
ακριβώς τον σκοπό και συνδυάζει υψηλή φωτιστική απόδοση 
(90 lm/W), μεγάλη απόδοση σε lumen (550 lm) και διαφορετικές 
χρωματικές θερμοκρασίες (3000K, 4000K, 6500K). Είναι ιδανικό σποτ 
αντικατάστασης των σποτ αλογόνου και προσφέρει εξοικονόμηση 
ενέργειας 88%.

Το Recessed Spotlight G1 είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένο 
φακό από πολυανθρακικό υλικό και ρυθμιζόμενο περίβλημα από 
χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο, ώστε να ενισχύεται ακόμα περισσότερο 
το επιθυμητό φως για τον χώρο. Χάρη στις συμπαγείς του διαστάσεις 
είναι κατάλληλο για διαμέτρους οπής 68–72 mm και επομένως 
απαιτείται ελάχιστος χώρος για την εγκατάστασή του. Η ρυθμιζόμενη 
γωνία δέσμης (40°) βελτιώνει ακόμα περισσότερο την κορυφαία 
εμπειρία φωτισμού.

Σε χώρους διέλευσης και μικρότερα δωμάτια απαιτείται η τέλεια 
λύση φωτισμού, παρότι ο χρόνος παραμονής εκεί είναι μικρός. 
Καλό είναι επίσης να προσφέρουμε ευχάριστες και χαλαρωτικές 
στιγμές, κάτι που μπορεί να γίνει με τα LED Integrated Bulkhead. 
Χάρη στις τρεις διαφορετικές χρωματικές θερμοκρασίες (3000K, 
4000K και 6500K), την υψηλή απόδοση σε lumen (855–4000 lm) και 
τον υψηλό βαθμό προστασίας (IP65, IK10), είναι μια ιδανική λύση για 
υγρά περιβάλλοντα, εισόδους, χώρους υποδοχής, κλιμακοστάσια, 
διαδρόμους, περάσματα και χώρους ανάπαυσης. 

Το φωτιστικό Integrated Bulkhead διατίθεται σε τρία διαφορετικά 
μεγέθη (250 mm, 300 mm και 330 mm) με υψηλή φωτιστική απόδοση 
(έως 106 lm/W) Προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας έως και 60% σε 
σύγκριση με τα φωτιστικά που χρησιμοποιούν λαμπτήρες φθορισμού 
2D. 

Βασικά πλεονεκτήματα:

Βασικά πλεονεκτήματα:

• Ρυθμιζόμενη και σταθερή φωτεινή πηγή
• Στρογγυλό και τετράγωνο σχήμα 

• Υψηλή αντοχή σε πρόσκρουση IK10
• Υψηλή προστασία από εισχώρηση – IP65 

Για περισσότερα 
πλεονεκτήματα, δείτε εδώ: 

Για περισσότερα 
πλεονεκτήματα, δείτε εδώ: 

DOWNLIGHTERS BULKHEADS

https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/downlights/recessed-spotlight/d=0/?r=emea
https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/ceiling-and-wall-luminaires/f=integrated-bulkhead/d=0/?r=emea
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Κιτ λειτουργίας ασφαλείας
Στην Tungsram κάνουμε την ασφάλεια κορυφαία προτεραιότητά 
μας. Η εξασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης μέχρι να απομακρυνθεί 
και ο τελευταίος εργαζόμενος από τη ζώνη κινδύνου είναι μη 
διαπραγματεύσιμη. Με το Κιτ λειτουργίας ασφαλείας, τα LED 
Panels και ορισμένα Downlighters της Tungsram μπορούν εύκολα 
να τροποποιηθούν ώστε να λειτουργήσουν ως φώτα ασφαλείας σε 
περίπτωση διακοπής του ρεύματος.

Μαζί με τα φωτιστικά, το κιτ μπορεί να παρέχει φωτεινή ροή 250–
370 lm για τουλάχιστον 3 ώρες. Το συμπαγές του περίβλημα από 
πολυανθρακικό υλικό περιλαμβάνει τόσο τα ηλεκτρονικά στοιχεία 
όσο και την μπαταρία. 

Βασικά πλεονεκτήματα:
• Μικρό βάρος
• Εύκολη και απλή σύνδεση με τα φωτιστικά
• Ο λαμπτήρας ελέγχου μπορεί να τοποθετηθεί με 

ευκολία στην οροφή
• Χρόνος εναλλαγής μεταξύ της κύριας παροχής 

ρεύματος και της παροχής έκτακτης ανάγκης: < 0,5 
sec 

Για περισσότερα 
πλεονεκτήματα, δείτε εδώ: 

Fireproof Downlight 
Το Fireproof Downlight, ένα ειδικό πυρίμαχο φωτιστικό, παρέχει 
επαρκή φωτισμό για όλους ακόμα και σε περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης και εγγυάται την ασφάλεια στους χώρους διέλευσης του 
γραφείου σας. Λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής (30.000 ώρες), της 
διπλής επιλογής χρωματικής θερμοκρασίας (3000 K, 4000 K) και 
του υψηλού δείκτη χρωματικής απόδοσης (CRI 80+), αποτελεί μια 
εξαιρετική λύση για διαδρόμους, κλιμακοστάσια και γκαράζ. 

Είναι ιδανικό σποτ αντικατάστασης των σποτ αλογόνου και 
προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας 80%. Το Fireproof Downlight δεν 
εκπέμπει υπεριώδη ή υπέρυθρη ακτινοβολία, και επομένως είναι ένα 
φωτιστικό που προάγει την υγεία. Έχει γωνία δέσμης 36° η οποία 
δημιουργεί μια πλατιά και ασφαλή ζώνη φωτισμού για όλους.

Βασικά πλεονεκτήματα:
• Τρία διαφορετικά χρώματα στεφάνης
• Μειωμένο κόστος αντικατάστασης και 

συντήρησης

Για περισσότερα 
πλεονεκτήματα, δείτε εδώ: 

DOWNLIGHTERS ΑΛΛΑ

https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/downlights/fireproof-downlight/f=fireproof-downlight/d=0/?r=emea
https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/emergency-solutions/f=emergency-converter-kit/d=0/?r=emea
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Ceiling Light 
Τα γραφεία με κλασική διακόσμηση απαιτούν κομψές και διακριτικές 
λύσεις φωτισμού, που ταυτόχρονα παρέχουν αναζωογονητικό 
φωτισμό κρυστάλλινης καθαρότητας. Το Ceiling Light προσφέρει 
ακόμα περισσότερα, χάρη στις πολλαπλές δυνατότητες τοποθέτησης 
(στην οροφή ή επιτοίχια), την ελαφριά κατασκευή (0,62 kg) και τα 
ποικίλα επίπεδα χρωματικής θερμοκρασίας (3000K, 4000K, 6500K) 
για εισόδους, χώρους υποδοχής, διαδρόμους, ακόμα και χώρους 
ανάπαυσης. Το Ceiling Light της Tungsram διατίθεται σε τρία 
διαφορετικά μεγέθη με δύο φινιρίσματα. 

Έχει υψηλή απόδοση σε lumen (870–1850 lm) και παρέχει φωτισμό 
που είναι ευχάριστος στο ανθρώπινο μάτι. Χάρη στα δύο διαφορετικά 
χρώματα καλύμματος (λευκό και με μοτίβο), το Ceiling Light μπορεί 
να έχει πολλούς διαφορετικούς χώρους εφαρμογής. Φέρνει την 
τέλεια λύση LED για όλους, ακόμα και για όσους έχουν περιορισμένο 
προϋπολογισμό. 

Βασικά πλεονεκτήματα:
• Ευρεία γωνία δέσμης
• Γρήγορες, απλές και εύκολες επιλογές εγκατάστασης
• Μεγάλη διάρκεια ζωής 25.000 ωρών

Για περισσότερα 
πλεονεκτήματα, δείτε εδώ: 

LED Tubular IP67/69K 

Το σωληνοειδές LED Tubular έχει εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια 
ωφέλιμης ζωής 100.000 ωρών και επίπεδο προστασίας IP67/IP69, 
που αντέχει ακόμα και σε πίδακες νερού υψηλής πίεσης. Κατά 
συνέπεια, είναι κατάλληλο για εξαιρετικά μεγάλο εύρος χρήσεων, 
από πλυντήρια αυτοκινήτων και βιομηχανίες τροφίμων μέχρι χημικά 
εργοστάσια και αποθήκες.
Η συγκεκριμένη οικογένεια προϊόντων διατίθεται σε διάφορα σχέδια, 
με κάλυμμα από πολυανθρακικό υλικό, PMMA ή σκληρυμένο γυαλί 
για το ενδεδειγμένο επίπεδο προστασίας, ακόμα και με πιστοποίηση 
HACCP.

Υπάρχουν επίσης εκδόσεις με ειδική αντιδιαβρωτική προστασία. 

Βασικά πλεονεκτήματα:
• Εξαιρετική φωτιστική απόδοση, έως 150 lm/W
• Πάνω από 100.000 ώρες ζωής
• Το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας 

από εισχώρηση, κάτι που το καθιστά 
κατάλληλο για χρήση σε σχεδόν οποιοδήποτε 
περιβάλλον. 

Για περισσότερα 
πλεονεκτήματα, δείτε εδώ: 

BULKHEADS LINEARS

https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/ceiling-and-wall-luminaires/f=ceiling-light-ip20/d=0/?r=emea
https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/weatherproof-luminaires/tubular/d=0/?r=emea
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Προβολέας (Floodlight)
Ο προβολέας LED Floodlight είναι ένα συμπαγές φωτιστικό γενικής 
χρήσης που παρέχει τέλειο φωτισμό για διόδους κοντά σε κτίρια, 
γκαράζ και τις εισόδους τους. Με έξι επίπεδα απόδοσης σε lumen, 
από 2.000 lm έως 20.000 lm και φωτιστική απόδοση μέχρι 130 
lm/W, παρέχει ασφαλή διέλευση για όλους. Σε σύγκριση με τους 
συμβατικούς προβολείς, το LED Floodlight της Tungsram παρέχει 
άμεσο φως χωρίς χρόνο ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης. Χάρη 
στο στιβαρό περίβλημα από αλουμίνιο και το κάλυμμα από γυαλί 
ασφαλείας, το Floodlight είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικούς 
χώρους. Έχει υψηλή προστασία IP65 (20–50W) ή IP66 (75–150W) και 
υψηλή αντοχή σε πρόσκρουση IK07 (20–50W) ή IK08 (75–150W), που 
εγγυάται μια λύση μεγάλης διάρκειας και ανθεκτικότητας.

Η σειρά αυτή περιλαμβάνει προϊόντα με αισθητήρες κίνησης και 
φυσικού φωτός, καθώς και φωτιστικά με συμμετρική και ασύμμετρη 
κατανομή φωτός.

Βασικά πλεονεκτήματα:
• Τύποι με συμμετρική και ασύμμετρη κατανομή φωτός.
• Εκδόσεις με διακόπτη λυκόφωτος ή ενσωματωμένη 

λειτουργία κίνησης-λυκόφωτος.
• Μεγάλη διάρκεια ζωής: 50.000 ώρες (L80/B10)
• Υψηλή αντοχή σε πρόσκρουση (έως IK08) και υψηλή 

προστασία από εισχώρηση (έως IP66)

Για περισσότερα 
πλεονεκτήματα, δείτε εδώ: 

Integrated Mariner Premium 
Τα γκαράζ, τα πολυώροφα πάρκινγκ και οι χώροι διέλευσης απαιτούν 
πιο εξελιγμένο φωτισμό λόγω της έλλειψης παραθύρων και φυσικού 
φωτός. Το Integrated Mariner Premium έχει συμπαγές μέγεθος 
με υψηλή απόδοση σε lumen (έως 140 lm/W) και είναι μια πλήρης 
φωτιστική λύση άνετης ενσωμάτωσης για εφαρμογές με υψηλές 
απαιτήσεις σε φωτεινή ένταση και ανθεκτικότητα. Ο ταχυσύνδεσμος 
επιτρέπει τη γρήγορη και απλή εγκατάσταση των φωτιστικών, είτε 
είναι μεμονωμένα είτε σε σειρά. 

Οι δύο χρωματικές θερμοκρασίες (4000K και 6500K), η υψηλή 
απόδοση σε lumen (3800–6200 lm) και η προστασία IP65 κάνουν 
δυνατή την ασφαλή μετακίνηση για όλους. Στη σειρά διατίθενται 
επίσης προϊόντα με αισθητήρα μικροκυμάτων. Ο αισθητήρας είναι 
ενσωματωμένος στο φωτιστικό και προρυθμισμένος για χρόνο 
αναμονής 5 λεπτών και ακτίνα ανίχνευσης 5 μέτρων.

Βασικά πλεονεκτήματα:
• Υψηλή φωτιστική απόδοση – έως 140 lm/W
• Υψηλή προστασία από εισχώρηση – IP65
• Υψηλή προστασία από εισχώρηση – IK08
• Μεγάλη διάρκεια ωφέλιμης ζωής – 50.000 

ώρες (L80/B50)

Για περισσότερα 
πλεονεκτήματα, δείτε εδώ: 

MARINERS ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/weatherproof-luminaires/integrated-mariner/f=mariner-premium/d=0/?r=emea
https://catalog.tungsram.com/luminaire/indoor-luminaires/floodlights/f=floodlight/d=0/?r=emea
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Έξυπνες λύσεις για έλεγχο του φωτισμού
«Η TUNGSRAM ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ HELVAR»
Με τη χρήση δεδομένων από αισθητήρες φυσικού φωτός και κίνησης, οι λύσεις ελέγχου φωτισμού μπορούν να επιτύχουν 
εξοικονόμηση ενέργειας έως 60%. Βελτιστοποιημένα συστήματα συνεχούς εκμάθησης, κατασκευασμένα επί παραγγελία, όχι 
μόνο μειώνουν τις δαπάνες αλλά βοηθούν και στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας.

Με τη βοήθεια της ασύρματης τεχνολογίας αιχμής μπορείτε να ξεκινήσετε, από σήμερα κιόλας, τη δημιουργία ενός πραγματικά 
σύγχρονου ευφυούς περιβάλλοντος βασισμένου σε δεδομένα.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ

Helvar RoomSet Helvar ActiveAhead

Helvar Imagine

Helvar DIGIDIM

• Σύρετε, αφήστε και επαναλάβετε χωρίς φορητό 
υπολογιστή

• Ετοιμάστε ένα δωμάτιο μέσα σε λίγα λεπτά, και στη 
συνέχεια χιλιάδες ακόμα με μία κίνηση του δαχτύλου σας

• Φιλική προς τον χρήστη εφαρμογή Bluetooth, με την οποία 
γίνονται γρήγορα ακόμα και τα πιο μεγάλα έργα

• Ο ασύρματος πίνακας ελέγχου Bluetooth® σάς δίνει πλήρη 
έλεγχο του φωτισμού από οπουδήποτε στο δωμάτιο, χωρίς 
πρόσθετη καλωδίωση

• Προγραμματίστε οποιονδήποτε τομέα ή χώρο
• Ευφυής τηλεχειρισμός του φωτισμού, από μεμονωμένα 

δωμάτια μέχρι μεγάλους χώρους
• Εύχρηστο λογισμικό Εργαλειοθήκης, για γρήγορο και απλό 

προγραμματισμό
• Επικοινωνεί με οπτικοακουστικά συστήματα και περσίδες

• Τέλειο για ανακαινίσεις
• Έτοιμο για άμεση χρήση — απλή εγκατάσταση χωρίς 

καλωδίωση
• Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας
• Τηλεχειρισμός φωτισμού που θυμάται τις διαδρομές και 

σκέφτεται από πριν, ώστε να μη χρειάζεται να το κάνετε 
εσείς

• Με κόμβο, driver και αισθητήρα σχεδιασμένα ώστε να 
χωράνε μέσα στο φωτιστικό, είναι ιδανικό για ανακαινίσεις 
εκεί όπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλωδίωση 
τηλεχειρισμού

• Υπερευέλικτο – από μεμονωμένα δωμάτια μέχρι 
μεγακατασκευές

• Επίβλεψη ενέργειας σε πραγματικό χρόνο και 
μικρορρυθμίσεις μέσω εφαρμογής για κινητά

• Αυτοματισμοί, μεταβάσεις και σκηνές επί παραγγελία
• Ενσωματώνεται εύκολα με άλλα συστήματα στο ίδιο 

το κτίριο ή στο νέφος, για να σας δώσει τον απόλυτο 
έλεγχο των χώρων σας
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Helvar ActiveAhead 
ΕΥΦΥΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Το ActiveAhead συνεχώς θα μαθαίνει και θα κατανοεί, μεγιστοποιώντας 
τη θετική του επίδραση στην ευεξία και βελτιστοποιώντας το ολοένα 

εξελισσόμενο κτίριό σας.

ΑΥΤΟΜΑΘΗΣΗ 

Ασύρματα δικτυωμένοι κόμβοι ActiveAhead χρησιμοποιούν έναν 
έξυπνο αλγόριθμο για να μάθουν πώς χρησιμοποιείται ο χώρος. 
Αντιδρούν επίσης στην ποσότητα του φυσικού φωτός στον χώρο.

ΑΠΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Δεν απαιτείται καλωδίωση τηλεχειρισμού, προγραμματισμός 
ή διαμόρφωση. Προαιρετικά μπορεί να γίνει εξατομίκευση και 
ομαδοποίηση με την εφαρμογή κινητού τηλεφώνου ActiveAhead.

ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΟ 

Χαμηλότερο λειτουργικό κόστος κτιρίου και μεγαλύτερη ψυχική 
ηρεμία χάρη στην προηγμένη ανάλυση δεδομένων. 

ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Το ActiveAhead προσαρμόζεται συνεχώς σε πιθανές αλλαγές, 
όπως για παράδειγμα μια προσθήκη ή αφαίρεση τοίχου, ή μια 
αλλαγή στη διάταξη ενός χώρου.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΑΝΕΣΗ

Ένας κόμβος ActiveAhead αρχίζει να μαθαίνει από τη στιγμή 
που ενεργοποιείται και δεν σταματά ποτέ. Με τον προβλεπτικό 
φωτισμό, τα φώτα μπορούν να αυτοματοποιηθούν, και μπορούν 
να ανάψουν πριν από την άφιξή σας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τον φωτισμό για το δικό σας 
έπιπλο γραφείου σύμφωνα με τις ανάγκες και προτιμήσεις σας, 
κερδίζοντας έτσι σε ικανοποίηση και παραγωγικότητα. 
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Επιλέξτε τη διάταξή σας

Κατεβάστε την εφαρμογή ActiveAhead για να διαχειριστείτε τη 
διάταξη ActiveAhead από τη συσκευή σας.

   ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ – Επιτοίχιο Panel   

Ασύρματος πίνακας ελέγχου

   ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ – Στηρίγματα αισθητήρων       

Κυκλικό στήριγμα Ορθογώνιο στήριγμα

Με το ActiveAhead της Helvar, οι χρήστες του χώρου μπορούν 
να ρυθμίσουν τον φωτισμό για το δικό τους έπιπλο γραφείου 
μέσω του κινητού τηλεφώνου τους.

Εφαρμογή για κινητά Helvar ActiveAhead Helvar ActiveTuneTM

Χωρίς σύρματα ή καλώδια, το αυτοτροφοδοτούμενο panel κολλάει 
απευθείας στον τοίχο και είναι ιδανικό για χρήση σε αίθουσα 
συσκέψεων.  Επικοινωνεί με τους Κόμβους ActiveAhead, ώστε να 
μπορείτε να επιλέξετε τέσσερις σκηνές φωτισμού.

Το ActiveAhead κατασκευάστηκε για να είναι εύχρηστο και 
ευέλικτο. Αυτά τα στηρίγματα ActiveAhead Sense προσφέρουν 
πιο πολλούς τρόπους να τοποθετήσετε τον αισθητήρα μέσα ή 
έξω από το φωτιστικό.

ActiveAhead ActiveTune

Driver LED ActiveAhead Freedom Driver LED DALI

ActiveAhead
Κόμβος Sense

• Ο μικρότερος ευφυής αισθητήρας που υπάρχει
• Τοποθετημένος μέσα στο φωτιστικό

ActiveAhead Sense

• Εξαιρετικά μικρός πολυαισθητήρας 
• Τοποθετημένος μέσα στο φωτιστικό 

ActiveAhead
Sense εξωτερικών χώρων

• Αισθητήρας IP65 τοποθετημένος σε βέργα 

ActiveAhead 
Κόμβος Advanced, μετάδοση

• Ισχυρός κόμβος για χρήση σε φωτιστικό εξωτερικού 
χώρου 
• Συνδέει και τροφοδοτεί τυπικά φορτία DALI

Κόμβος ActiveAhead

• Μικρός αλλά ισχυρός κόμβος
• Τοποθετείται εύκολα στο φωτιστικό

Προσαρμογέας DA ActiveAhead

• Συνδέει και τροφοδοτεί το DALI και τον Κόμβο
• Υποστηρίζει τυπικά φορτία DALI
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Χωρίς λύσεις 
ελέγχου φωτισμού

Με αισθητήρα 
κίνησης μόνο

Με αισθητήρα 
κίνησης + φυσικό 

φως

Συνολική ετήσια κατανάλωση [kWh] 3850 kWh 1848 kWh 1222 kWh

Συνολική ετήσια εξοικονόμηση [%] 52% 68%

Συνολικές ετήσιες εκπομπές CO2 [kg] 1143,45 kg 548,9 kg 362,9 kg

Συνολική ετήσια μείωση εκπομπών CO2 
[kg] 594,55 kg 780,55 kg

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γρ
αφ

εί
α

αν
οι

χτ
ού

 
τύ

π
ου

Δι
άδ

ρο
μο

ι

Γρ
αφ

εί
α 

κλ
ει

στ
ού

 
τύ

π
ου

Κο
υζ

ίν
ες

Α
ίθ

ου
σε

ς
συ

σκ
έψ

εω
ν

Το
υα

λέ
τε

ς

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Χωρίς λύσεις 
ελέγχου φωτισμού

Με αισθητήρα 
κίνησης μόνο

Με αισθητήρα 
κίνησης + φυσικό 

φως

Συνολική ετήσια κατανάλωση [kWh] 2400 kWh 1824 kWh 544 kWh

Συνολική ετήσια εξοικονόμηση [%] 24% 77%

Συνολικές ετήσιες εκπομπές CO2 [kg] 712,8 kg 541,7 kg 161,6 kg

Συνολική ετήσια μείωση εκπομπών CO2 
[kg] 170,1 kg 551,2 kg

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Χωρίς λύσεις 
ελέγχου φωτισμού

Με αισθητήρα 
κίνησης μόνο

Με αισθητήρα 
κίνησης + φυσικό 

φως

Συνολική ετήσια κατανάλωση [kWh] 600 kWh 510 kWh 73 kWh

Συνολική ετήσια εξοικονόμηση [%] 15% 88%

Συνολικές ετήσιες εκπομπές CO2 [kg] 178,2 kg 151,5 kg 21,7 kg

Συνολική ετήσια μείωση εκπομπών CO2 
[kg] 26,7 kg 156,2 kg

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Χωρίς λύσεις 
ελέγχου φωτισμού

Με αισθητήρα 
κίνησης μόνο

Με αισθητήρα 
κίνησης + φυσικό 

φως

Συνολική ετήσια κατανάλωση [kWh] 400 kWh 120 kWh 12 kWh

Συνολική ετήσια εξοικονόμηση [%] 70% 97%

Συνολικές ετήσιες εκπομπές CO2 [kg] 118,8 kg 35,6 kg 3,4 kg

Συνολική ετήσια μείωση εκπομπών CO2 
[kg] 83,2 kg 115,4 kg

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Χωρίς λύσεις 
ελέγχου φωτισμού

Με αισθητήρα 
κίνησης μόνο

Με αισθητήρα 
κίνησης + φυσικό 

φως

Συνολική ετήσια κατανάλωση [kWh] 900 kWh 414 kWh 134 kWh

Συνολική ετήσια εξοικονόμηση [%] 54% 85%

Συνολικές ετήσιες εκπομπές CO2 [kg] 267,3 kg 123 kg 39,9 kg

Συνολική ετήσια μείωση εκπομπών CO2 
[kg] 144,3 kg 227,3 kg

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Χωρίς λύσεις 
ελέγχου φωτισμού

Με αισθητήρα 
κίνησης μόνο

Με αισθητήρα 
κίνησης + φυσικό 

φως

Συνολική ετήσια κατανάλωση [kWh] 400 kWh 184 kWh 96 kWh

Συνολική ετήσια εξοικονόμηση [%] 54% 76%

Συνολικές ετήσιες εκπομπές CO2 [kg] 118,8 kg 54,6 kg 28,4 kg

Συνολική ετήσια μείωση εκπομπών CO2 
[kg] 64,2 kg 90,4 kg
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Ισχύς φωτιστικού σε βατ: 40W, Αριθμός φωτιστικών: 24 τμχ., Πληρότητα*: 76%, Χρήση/εργάσιμη: 10 ώρες Ισχύς φωτιστικού σε βατ: 40W, Αριθμός φωτιστικών: 35 τμχ., Πληρότητα*: 48%, Χρήση/εργάσιμη: 11 ώρες

Ισχύς φωτιστικού σε βατ: 40W, Αριθμός φωτιστικών: 6 τμχ., Πληρότητα*: 85%, Χρήση/εργάσιμη: 10 ώρες Ισχύς φωτιστικού σε βατ: 40W, Αριθμός φωτιστικών: 4 τμχ., Πληρότητα*: 30%, Χρήση/εργάσιμη: 10 ώρες

Ισχύς φωτιστικού σε βατ: 40W, Αριθμός φωτιστικών: 9 τμχ., Πληρότητα*: 46%, Χρήση/εργάσιμη: 10 ώρες Ισχύς φωτιστικού σε βατ: 40W, Αριθμός φωτιστικών: 4 τμχ., Πληρότητα*: 46%, Χρήση/εργάσιμη: 10 ώρες

* Η τιμή του ποσοστού πληρότητας υπολογίστηκε βάσει μελετών περιπτώσεων * Η τιμή του ποσοστού πληρότητας υπολογίστηκε βάσει μελετών περιπτώσεων
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Έξυπνες λύσεις Tungsram 
για τα κτίρια και τα γραφεία σας

SMART PARKING (ΕΞΥΠΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ)

Μια βολική, φιλική προς τον χρήστη λύση στάθμευσης για κράτηση θέσης στάθμευσης, πλοήγηση και 
παρακολούθηση της χρήσης του πάρκινγκ.
 Οι χρήστες μπορούν να ακολουθήσουν ολόκληρη τη διαδρομή από την τοποθεσία τους στο ύπαιθρο 
μέχρι τη θέση στάθμευσής τους (στεγασμένη ή μη) με τη χρήση μίας εφαρμογής.

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Μια λύση που ενοποιεί το σύστημα εντοπισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με ανίχνευση 
διαδρομών, πλοήγηση και δυνατότητες γεωγραφικής ανάλυσης σε μία εφαρμογή κινητού τηλεφώνου.  
Ο πελάτης μπορεί να δημιουργήσει τους δικούς του εξειδικευμένους «χάρτες Google» για τους 
εξωτερικούς χώρους και ένα ψηφιακό μοντέλο του κτιρίου για τους εσωτερικούς.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Ένα σύγχρονο σύστημα πρόσβασης με πλαστικές κάρτες ή κινητά τηλέφωνα, που καθιστά δυνατή 
την αποτελεσματική κεντρική διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης και στατιστικών εισόδου. Το 
σύστημα πρόσβασης μπορεί εύκολα να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει νέες περιοχές και να 
αναβαθμιστεί με λειτουργικότητες πληρωμής χωρίς μετρητά και εισιτηρίου εισόδου.

ΕΞΥΠΝΟΙ ΠΑΓΚΟΙ

Η Tungsram προσφέρει 3 προϊόντα: δύο μικρούς κι έναν μεγάλο έξυπνο πάγκο. Οι έξυπνοι 
πάγκοι προσελκύουν επισκέπτες με την καινοτόμο σχεδίαση, τη δυνατότητα φόρτισης έξυπνων 
συσκευών, το σημείο πρόσβασης WiFi και τη στοχευμένη υπηρεσία πληροφοριών μέσω ψηφιακής 
οθόνης. Οι πάγκοι αυτοτροφοδοτούνται με φωτοβολταϊκά πλαίσια.

SAM – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Το απολύτως αναγκαίο εργαλείο για το ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον σας. Μια ευέλικτη πλατφόρμα 
διαχείρισης για το ανθρώπινο δυναμικό, τη διοίκηση λειτουργιών και κάθε άλλο τμήμα που σχετίζεται 
άμεσα με τον χώρο του γραφείου. Παρέχει την ακριβέστερη αλλά και πιο απλή λύση για το εργασιακό 
σας περιβάλλον. Ελέγξτε το μέγεθος και την ποικιλία των χώρων ομάδας και των ζωνών συνεργασίας, 
και δημιουργήστε την πιο αποδοτική χωροθέτηση ανάλογα με τη διάταξη του ορόφου.

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ

Η λύση αυτή βασίζεται στην τεχνολογία Bluetooth και το παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα 
πλοήγησης GNSS και επιτρέπει τον συνεχή εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων και ατόμων, 
για βελτιστοποίηση της ποιότητας εργασίας και για καλύτερη αξιοποίηση των κτιρίων και 
οργάνωση των επιχειρηματικών χώρων. Οι σειρές εργασιών μπορούν να ανατεθούν στο 
προσωπικό ανάλογα με την τοποθεσία όπου βρίσκονται και τη διαθεσιμότητα περιουσιακών 
στοιχείων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Η Tungsram κάνει δυνατή τη διαχείριση εγκαταστάσεων και 
περιουσιακών στοιχείων με οπτική αναπαράσταση δυναμικού 
χάρτη και γεωγραφική βελτιστοποίηση. Προτείνουμε 
τη λύση αυτή για πελάτες που διαχειρίζονται κτίρια και 
επιχειρηματικούς χώρους σε πολλαπλές τοποθεσίες. Η 
Tungsram έχει τη δυνατότητα να ενσωματώνει όλα τα 
γεωγραφικά δεδομένα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων σε 
μία ενιαία πλατφόρμα. Η διαχείριση των διασκορπισμένων 
εγκαταστάσεων και περιουσιακών στοιχείων στον χρόνο 
και τον χώρο με την πλατφόρμα αυτή, αυξάνει την 
επιχειρησιακή αποδοτικότητα και διαφάνεια και μειώνει τις 
δαπάνες συντήρησης. Επιπλέον, όλες οι έξυπνες λύσεις που 
προσφέρει η Tungsram μπορούν να χτιστούν με βάση αυτή 
την κεντρική πλατφόρμα. Έτσι γίνεται δυνατή η ενδελεχής 
επισκόπηση των αναλυτικών στοιχείων και η διαχείριση των 
διάφορων υποστηριζόμενων επιχειρηματικών διεργασιών 
και λειτουργικοτήτων.
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ArchiFM – Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, 
εγκαταστάσεων και ακινήτων

Διαχείριση εργασιών που καλύπτονται από εγγύηση

Ενσωματώνοντας στη συλλογή μας το πιο επιτυχημένο ουγγρικό σύστημα λογισμικού διαχείρισης εγκαταστάσεων, το ArchiFM, 
προσθέτουμε τεράστια αξία στην Tungsram, καθώς προσφέρει δυνατότητες βελτιστοποίησης του φωτισμού που μπορούν να 
συμπληρώσουν τις δικές μας λύσεις φωτισμού σε κάθε εγκατάσταση. Διαχείριση ακινήτων νέας γενιάς, για αύξηση της αξίας των κτιρίων, 
μείωση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησής τους, υψηλότερη αποδοτικότητα εργασίας και μεγαλύτερη ικανοποίηση εργαζομένων 
και επισκεπτών.

• Διαχείριση αρχείων καταγραφής χειριστών
• Κατάσταση εξοπλισμού
• Μείωση κόστους κύκλου ζωής περιουσιακών 

στοιχείων
• Υπενθυμίσεις συντήρησης και προληπτικής 

συντήρησης
• Ιστορικό συσκευής
• Επιθεωρήσεις και συντήρηση
• Πιστοποιητικά εργασίας
• Καταγραφή και διαχείριση αδειών

Η Puskás Arena έχει τη μεγαλύτερη χωρητικότητα στην Ουγγαρία και είναι κατάλληλη για αθλητικές και μουσικές 
εκδηλώσεις. Η διοίκηση του σταδίου των 67.000 θέσεων μελέτησε προσεκτικά τις επιλογές και αποφάσισε να 

εμπιστευτεί στο ArchiFM την ενοποίηση και διαχείριση των μοντέλων δομικών πληροφοριών (BIM) και των συναφών 
συστημάτων. 
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Η Tungsram διαμορφώνει το μέλλον της ζωής στην πόλη παρέχοντας έξυπνες και βιώσιμες λύσεις 
βασισμένες στις πιο πρόσφατες τεχνολογίες για μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές που αξιοποιούν τον 
φωτισμό. Από τις παραδοσιακές τεχνολογίες έως τα πιο εξελιγμένα προϊόντα LED, ενσωματώνουμε στη 
συλλογή μας τη βελτιστοποίηση της ενέργειας και τη νοημοσύνη των συστημάτων.

www.tungsram.com 

Το όραμά μας για ένα πιο λαμπρό αύριο

Bright
Smart
Future

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
TUNGSRAM

Το εμβληματικό όνομα της Tungsram επανήλθε στην 
παγκόσμια αγορά το 2018 ως μια διακεκριμένη και 
καινοτόμος ευρωπαϊκή εταιρεία τεχνολογίας, μετά την 
εξαγορά των δραστηριοτήτων γενικού φωτισμού της 
GE Lighting στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική και 
Τουρκία, καθώς και των παγκόσμιων δραστηριοτήτων 
αυτοκίνησης της GE. 



TUNGSRAM GROUP
77. Váci út

1044 Budapest, Hungary

Tungsram.com

Στην Tungsram Operations Kft. είμαστε σταθερά αφοσιωμένοι στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των προϊόντων μας. Γι’ αυτόν τον λόγο, όλες οι περιγραφές προϊόντων σε αυτόν τον κατάλογο αποτελούν γενικές κατευθυντήριες οδηγίες και, κατά 
διαστήματα, ενδέχεται να αλλάζουμε τις προδιαγραφές χάριν της ανάπτυξης των προϊόντων, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή δημόσια ανακοίνωση. Όλες οι περιγραφές στο παρόν αποτελούν μόνο γενικά χαρακτηριστικά των προϊόντων στα 
οποία αναφέρονται, και δεν αποτελούν μέρος οποιασδήποτε σύμβασης. Τα δεδομένα του παρόντος οδηγού έχουν ληφθεί σε ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες. Ωστόσο, η Tungsram δεν δύναται να αποδεχθεί καμία ευθύνη που απορρέει από 
την επίκληση αυτών των δεδομένων, στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τον Νόμο.                               Απρίλιος 2021


