Înfiinţată în Timișoara,
cu o tradiţie de aproape 100 de ani,
ELBA este cel mai important producător
de corpuri de iluminat din România.
Cauţi o soluţie de iluminat industrial?
ELBA îţi oferă soluţii profesionale, care integrează
tehnologia de ultimă generaţie, proiectată pentru
cea mai înaltă eficienţă și calitate.
Contactează-ne!
Calea Lugojului126, Ghiroda
307200, Timiș-România
0256 204 837
0259 490 062
vanzari@elba-com.ro
www.elba-com.ro
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FIPAD-06 Gen. 2
Alegeţi acest corp de iluminat pentru zonele cu umiditate și praf. Este cea mai
bună opţiune pentru zonele cu activităţi tehnice și pentru spaţiile de depozitare.

Aplicabilitate și variante
Iluminatul general de interior în medii umede cu praf necombustibil (hale industriale, depozite, săli de sport, ateliere etc.) și zone
exterioare acoperite (staţii de autobuz , staţii de așteptare, garaje,
parcări subterane, tuneluri metrou, depozite acoperite , coridoare,
scări etc.).
Iluminatul de siguranţă-evacuare cu 2BX30LED pentru variantele
FIPAD 1200mm, 1500mm + kit iluminat de siguranţă.
Montaj
- Aparent pe tavan sau perete cu șuruburi și bride de inox incluse
în produs;
- Suspendat cu agăţătoare (cârlige) de inox incluse în produs.

La cerere produsul poate fi echipat și cu:
- Kit de conectare rapidă 2 conectori (tată-mamă);
- Închizătoare inox;
- reglaj de flux: analog, PWM, DALI, DALI DT6, DSI în funcţie de driver;
- Carcasa PC și aparataj pentru funcţionare la temperaturi joase până
la -25˚C;
- Posibilitate de blocare cu șuruburi a clemelor (clipsurilor) împotriva
deschiderilor neautorizate;
- Kit pentru iluminat de siguranţă (EM=emergency) de o oră (1H) ) la
variantele FIPAD-06 LED 1200mm, 1500mm.

Avantaje
Corp de iluminat economic, compact, proiectat pentru utilizarea în medii dificile unde robusteţea și performanţa sunt cerinţe cheie.
Funcţionează exclusiv cu LED-uri, fiind cea mai bună opţiune pentru mediile umede.
Economie de energie cu LED-urile de putere, temperatura de culoare alb-neutru 4000K, CRI: ≥80, cu durata de viaţă la Ta=25ºC:
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POWER FLEX
Optaţi pentru un produs versatil și robust.
Gama POWER FLEX este perfectă pentru spaţiile industriale cu cerinţe complexe.

215

426

5

200/400/600

72 LED/1600 757 60°

236

36082

153

6

7

24 LED/560 757 60°

85

12000

141

48 LED/800 757 60°

116,6

18130

155

Aplicabilitate și variante
Iluminatul general de interior și exterior pentru încăperi sau spaţii de înălţime mare (10-14m până la 25-30m): hale industriale, săli de
sport, spaţii comerciale, benzinării, tuneluri etc.
Variante la cerere:
- Suspendat cu cablu de oţel gripple;
- Montaj tip proiector pe stâlp/ţeavă Ø60÷Ø76mm cu suport de fixare;
- Cu driver dimmabil protocol DALI;
- Cu senzor de prezenţă cu infraroșu (PIR sensor) pentru varianta de produs echipată cu driver DALI;
- Cu senzor de mișcare pentru varianta de produs echipată cu driver DALI;
- Cu senzor de proximitate (DALI PROXIMITY SENSOR) – modul compact de control cu senzor de lumină ambientală și senzor de
mișcare pentru 10 produse. Necesită conectare separată. Senzorul se montează în afara produsului. Înălţime de montare: max. 16m.

Avantaje
Un corp de iluminat modern, cu module LED și profil de aluminiu.
Proiectorul are o construcţie simplă, robustă, fiind ușor de montat și întreţinut.
Prin construcţia sa produsul permite orientarea cu ±20° a modulelor optice, acest lucru dându-i flexibilitatea de a putea fi utilizat atât
pentru obţinerea unui iluminat concentrat pentru zone de lucru cât și pentru obţinerea unui iluminat performant cu o distribuţie largă
pentru spaţii logistice cu rafturi - optică dedicată la alegere: 60°(largă), 101°(extra largă), 36°x101°(între rafturi), tip proiector 21°, 31°.
Driver cu reglaj de flux |(dimming) protocol 1-10V la variantele DIM 1-10V.
Protecţie contra descărcărilor atmosferice: SurgeProtection: 4kV line-line, 6kV line-earth
LED-uri de putere, albe, LED-uri cu temperatura de culoare alb-rece(cool-white) 5700K, CRI ≥70, cu o durată lungă de viaţă, la Ta=25ºC:

Pot înlocui proiectoarele cu lămpi cu:
- POWER-FLEX 72 LED: vapori de mercur HME 400W, halogenuri metalice HIE 250W, HIT 250W, vapori de sodiu HST 250W, HSE 250W
- POWER-FLEX 48LED: vapori de mercur HME 250W, halogenuri metalice HIT 150W, vapori de sodiu HST 150W, HSE 150W
- POWER-FLEX 24 LED: vapori de mercur HME 250W, halogenuri metalice HIT 100W, vapori de sodiu HST 100W
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ARIA-02
Acest produs excelează prin parametrii optici deosebiţi și gradul de protecţie ridicat,
el făcând parte dintr-o familie de produse destinate spaţiilor înalte și foarte largi.

Aplicabilitate și variante
ARIA-LED este o gamă de produse destinate iluminatului interior
general, spaţiilor ample, depozitelor, terenurilor de sport, parcărilor
și faţadelor.
Montaj:
- Aparent prin intermediul a 2 șuruburi M10.
- Suspendat în cârlig (accesoriu la cerere).
- Sistem de montare cu facilităţi de orientare pentru direcţionarea
cu usurintă a fluxului luminos (indexare din 20˚ în 20˚).

La cerere produsul poate fi echipat și cu:
- Echipat cu LED-uri cu alte temperaturi de culoare;
- În funcţie de sistemul optic se pot obţine distribuţii luminoase
înguste sau largi ale fluxului luminos:
* tip proiector: îngustă (small) 27º, medie (medium)
60º, largă (large) 90º, între rafturi /ovală 63ºx19º;
* tip proiector hale industriale înalte (High Bay): 120º;
- Reglaj de flux (dimming)(DIM) 1-10V, sau fără reglaj de flux;
- Montaj suspendat cu cârlig (accesoriu la cerere).

Avantaje
Lumină de calitate ridicată. Construcţie robustă. Ușor de montat și întreţinut. Prietenos cu mediul înconjurător.
Echipate cu LED-uri de ultimă generaţie și sisteme optice eficiente, această soluţie competitivă oferă economii de energie semnificative
și o durată lungă de viaţă, la Ta=25ºC:
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ARIA-02 GEN3 288

LED/700 840 DA

101

17236

171

ARIA-02 GEN3 288

LED/1050 840 DA

153

24686

161

ARIA-02 GEN3 384

LED/2100 840 DA

205

32251

157
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IEV-08
Alegeţi acest produs performant în special pentru spaţiile industriale cu expunere
la temperaturi ridicate.

Aplicabilitate și variante
IEV-08 LED este o gamă de produse destinate iluminatului terenurilor
de sport, halelor, spaţiilor ample și al depozitelor interioare.
Combinaţia dintre tehnologia LED de ultimă generaţie și sistemele
optice de cea mai bună calitate fac din IEV LED o soluţie flexibilă –
ușor de instalat, indiferent de locaţie, putând fi utilizat împreună cu
diverse sisteme de control a iluminatului.
Montaj:
- Aparent prin intermediul a 2 șuruburi M10;
- Suspendat pe cârlig;
- Sistem de montare cu facilităţi de orientare pentru direcţionarea cu
usurintă a fluxului luminos (indexare din 20˚ în 20˚).

Avantaje

La cerere produsul poate fi echipat și cu:
- Driver cureglaj de flux - dimmare analogică 0-10V;
- LED-uri cu alte temperaturi de culoare;
- În funcţie de sistemul optic se pot obţine distribuţii luminoase
înguste sau largi ale fluxului luminos: 63°x19°(între rafturi), 90°
(largă), 60° (medie), 27° (îngustă);
- Kit pentru iluminat de siguranţă (EM - emergency) de 1 oră (1H)
sau cu varianta de iluminat de siguranţă (EM) mixt-permanent;
- Driver dimmabil protocol DALI;
- Senzor de prezenţă cu infraroșu (PIR sensor) pentru varianta de
produs echipată cu driver DALI;
- Senzor de mișcare pentru varianta de produs echipată cu driver
DALI;
- Senzor de proximitate (DALI PROXIMITY SENSOR).

Lumină de calitate ridicată. Construcţie robustă. Ușor de montat și întreţinut. Prietenos cu mediul înconjurător.
Echipate cu LED-uri de ultimă generaţie și sisteme optice eficiente, această soluţie competitivă oferă economii de energie semnificative și o durată lungă de viaţă, la Ta=25ºC:
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IEV-08 GEN2

192 LED/2,4 840 LC

92

13886

151

IEV-08 GEN2

256 LED/2,8 840 LC

146

21439

147
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FIRADS
Acest corp de iluminat este destinat cu predilecţie spaţiilor industriale cu expunere
la temperaturi mai ridicate.

Aplicabilitate și variante
FIRADS este o gamă de produse destinate iluminatului de
interior, în spaţii care necesită un indice de protecţie ridicat: zone
industriale, spaţii comerciale și depozite.
Montaj:
- Suspendat cu cârlige tip O (4 buc. incluse în produs) care se
înșurubează în orificiile existente pe carcasa produsului.

Avantaje

La cerere produsul poate fi echipat și cu:
- Echipat cu LED-uri cu alte temperaturi de culoare;
- Dispersor din sticlă;
- Driver electronic reglabil protocol DALI, 1-10V;
- Cablu de suspensie P03118376 (PS suspensie Y 3M);
- În funcţie de sistemul optic se pot obţine distribuţii luminoase mai
înguste sau mai largi ale fluxului luminos: o 60°, 90°, 108ºx38º, dublu
asimetrică, asimetrică, batwing 110°x90°;
- Kit pentru iluminat de siguranţă pentru 1 oră.

Lumină de calitate ridicată. Construcţie robustă. Costuri de întreţinere reduse. Nu sunt necesare intervenţii pentru înlocuirea în exploatare
a surselor de lumină.
Echipate cu LED-uri de putere, temperatura de culoare alb-neutru 4000K, CRI min. 80 sau alb-rece (cool-white) lumina zilei 5000K, CRI 80
cu durata de viaţă la Ta=25ºC:

Sistemul cu LED-uri inclus în produs înlocuiește/este echivalent cu lămpile fluorescente T8 Ø26mm, T5 Ø16mm.
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Putere activă
[W]

Flux luminos
net [lm]

Eficacitate luminoasă
netă [lm/W]

FIRADS-17 GEN2

3Rx4Bx30LED4K 22KLM

140

23309

166

FIRADS-17 GEN2

2Rx4Bx30LED4K 14KLM

91

14965

165
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PREMIUM LUX Gen. 5
Optaţi pentru un produs robust, cu grad de protecţie ridicat, care garantează un
consum de energie redus în aplicaţiile industriale.

Aplicabilitate și variante
Produsul Premium Lux LED este destinat iluminatul general de interior sau exterior acoperit(sub copertină, acoperiș), pentru încăperi
sau spaţii de înălţime medie/mare (până la 6-8m/10-14m): hale
industriale, săli de sport, spaţii comerciale, benzinării etc.
Montaj*:
- Aparent cu șuruburi;
- Suspendat pe lanţ sau tije.
*accesoriile de montaj nu sunt incluse în produs

La cerere produsul poate fi echipat și cu:
- Cu dispersor din policarbonat transparent, rezistent la radiaţii UV;
- Kit de suspensie pe fir tip Gripple 3m;
- Sistem suspensie cu inel;
- Grătar protecţie sticlă;
- Cu reglaj de flux (dimming) 1-10V;
- Varianta cu iluminat de siguranţă (EM - emergency) permanent
1H (1 oră) - asigură un iluminat redus, necesar pentru evacuarea
încăperii.

Avantaje
PREMIUM LUX oferă clienţilor toate beneficiile iluminatului cu LED de la un producător de încredere – lumină de calitate, durată de viaţă
mai lungă și reducerea consumului de energie și întreţinere. În același timp, oferă avantaje nete pentru instalator, nefiind necesară
deschiderea corpului de iluminat.
Echipate cu LED-uri de putere, albe, LED-uri cu temperatura de culoare alb-neutru (neutral-white) 4000K, CRI ≥70, cu o durată lungă de
viaţă, la Ta=25ºC:

Pot înlocui proiectoarele cu lămpi cu vapori de mercur HME 250W, halogenuri metalice HIT 100W, vapori de sodiu HST, HSE 100W.

15

PREMIUM LUX GEN5

96LED/1700 757

62

10178

164

PREMIUM LUX GEN5

96LED/1700 757 1-10V

64

10178

159
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Cod Produs
P23418245

LINETA-04 59W 840 8191LM 90⁰

59

8191

139

P23418264

LINETA 04 59W 840 8191LM 90⁰ C1

59

8191

139

P23418265

LINETA 04 59W 840 8191LM 90⁰ INT

59

8191

139

P23418266

LINETA 04 59W 840 8191LM 90⁰ C2

59

8191

139
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LINETA-04
Un produs profesional, destinat spaţiilor comerciale, industriale și de depozitare.
Montajul în linie îl face un produs ușor de montat și versatil, care va satisface cele
mai exigente cerinţe.

63

170

1535

77,5

170

3070

Aplicabilitate și variante
LINETA NOVA este un corp de iluminat special conceput pentru
alimentarea și conectarea ușoară, rapidă și sigură a mai multor
produse în vederea realizării unui sistem complet de iluminat
pentru spaţii de lucru de diverse dimensiuni și geometrii: spaţii
publice, spaţii comerciale, spaţii industriale, spaţii de depozitare.
Montaj suspendat sau aparent.

La cerere produsul poate fi echipat și cu:
- Distribuţie simetrică: 90°, 60°, 120°;
- Distribuţie asimetrică;
- Conectică rapidă pentru montaj în linie și pentru alimentare produse;
- Kit pentru iluminat de siguranţă; (EM-emergency) de o oră (1H) sau
3 ore (3H);
- Varianta cu iluminat de siguranţă cu1B-33LED (EM - emergency)
- în regim de siguranţă LED-urile sunt alimentate de acumulatori și
asigură un iluminat redus, necesar pentru evacuarea încăperii.

Avantaje
Noua gamă de produse LINETA-04 LED poate fi folosită pentru înlocuirea corpurilor de iluminat clasice cu tuburi fluorescente, în aplicaţii de
iluminat general și oferă soluţia optimă atât pentru un iluminat de calitate, cât și pentru reducerea semnificativă a cheltuielilor din punct de
vedere energetic și de întreţinere, asigurând o buna amortizare a investiţiei..
Echipate cu LED-uri de putere, temperatura de culoare alb-neutru 4000K, durata de viaţă L70B50 >50.000 ore la Ta=25ºC, CRI>80:
Pot înlocui lămpile fluorescente T8 Ø26mm, T5 Ø16mm.
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LINDA LED
LINDA este o gamă potrivită pentru iluminatul vestiarelor,
al coridoarelor și al altor spaţii tehnice comune.

Aplicabilitate și variante
Produsul LINDA LED reprezintă soluţia optimă pentru clienţii din
sectoarele industrial și comercial în cautare de soluţii pentru iluminatul general la un preţ corect, cu o configurare și instalare ușoară,
fără costuri de mentenanţă, eficient din punct de vedere energetic
și cu un impact pozitiv asupra protecţiei mediului.

Montaj aparent.
La cerere produsul poate fi echipat și cu LED-uri de putere cu
temperatura de culoare alb-rece(cool-white) lumina zilei 6500K,
alb-cald (warm-white) 3000K.

Avantaje
Fiind echipat cu module cu LED-uri de putere medie, LINDA LED oferă atât un consum redus de energie cât și posibilitatea înlocuirii
soluţiilor fluorescente fără a compromite înălţimea de montare sau culoarea luminii, asigurând un nivel de iluminare ridicat, fiind
corespunzător cerinţelor privind temperatura de culoare și având costuri reduse de întreţinere.
Echipate cu LED-uri de medie putere, temperatura de culoare alb-neutru (neutral-white) 4000K, CRI≥80, cu durata de viaţă L80B10
>50.000 ore la Ta=45ºC.
Sistemul cu LED-uri inclus în produs înlocuiește/este echivalent cu lămpile fluorescente T8 Ø26mm, T5 Ø16mm.
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LINDA LED

2Rx4Bx33 4000K PMP 4300LM

33

4312

131

20

AV-02C

317

Un produs profesional Anti-Ex, destinat zonelor cu
pericole de explozie din Grupa 2, zonele I și II.

210

274

195

Aplicabilitate
Produsul AV-02C LED reprezintă soluţia optimă pentru iluminatul în zone cu pericol de explozie din grupa II, zona 1 și 2.
Montaj:
- Suspendat. Montaj staţionar.
- Conectare monofazic individual.

Avantaje
Certificat:
- AV-02C LED: INSEMEX-OEC.ATEX.16.0305X
Tip de protecţie: II 2G Ex db e IIC T6 Gb
- CAEX-02 LED: INSEMEX-OEC.ATEX.16.0304X
Tip de protecţie: II 2G Ex db e IIC T6 Gb
Modul LED tip COB, CRI≥70, alb-rece 5000K, durata de viaţă L70B50 de aproximativ 35.000 ore la Ta=25ºC.
Sistemul cu modul LED inclus în produs este echivalent cu lămpile cu mercur HME 125W.
Conform cu Directiva 2014/34/UE “Echipamente și sisteme de protecţie utilizate pentru medii potenţial explozive - ATEX”
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Denumire produs
AV-02C LED

Grupa de mediu

Putere activă
[W]

Flux luminos neet
[Lm]

Eficacitate luminoasă
Netă [Lm/W]

IIC

55

6798

124

22

CISA-04 LED
O evacuare rapidă în caz de pericol este vitală.
Alegeţi soluţia ideală de marcare a ieșirilor și a traseelor de
evacuare în clădirile industriale, instituţii și localurile publice.
64
632
168

223

361

25

Aplicabilitate
Produsul CISA-04 LED reprezintă soluţia optimă în luminatul de siguranţă de tip permanent: ieșiri, diverse trasee și obiective din clădiri
industriale, instituţii și localuri publice.
Montaj:
- Suspendat;
- Prin construcţia sa corpul de iluminat CISA-04 permite montarea directă pe o suprafaţă normal inflamabilă, marcaj F.

Avantaje
CISA-04 este un corp de iluminat de siguranţă recomandat pentru asigurarea iluminatului de evacuare în cazul întreruperii energiei
electrice în clădiri. Un corp de iluminat compact, economic, proiectat pentru iluminat interior. Corpul de iluminat funcţionează exclusiv cu
LED-uri. Economie de energie. Ușor de instalat și întreţinut. Costuri reduse de întreţinere.
Corpul de iluminat este dotat atât cu un LED ce semnalizează faptul că bateria este în curs de încărcare cât și cu un buton test pentru
verificarea stării de încărcare a acumulatorului. Timpul de încărcare a bateriei: 24 ore.
Modul cu LED cu temperatura de culoare alb lumina zilei 6500K (alb-rece), CRI≥70, cu durata de viaţă L70B50 de 50.000 ore la Ta=25ºC.
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Denumire produs

Cod produs

Putere în regim
de siguranţă [W]

Acumulator

Durata de funţionare
[ore]

21411043
21411058
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CISA MARTE LED
CISA Marte are un grad ridicat de protecţie, fiind soluţia potrivită de iluminat de
urgenţă în spaţiile tehnice și industriale.

82

Aplicabilitate
CISA MARTE LED este un corp de iluminat de siguranţă de tip nepermanent sau permanent pentru: ieșiri, diverse trasee și obiective din
clădiri industriale, instituţii și localuri publice.
Montaj:
- Aparent;
- Prin construcţia sa corpul de iluminat CISA MARTE M permite montarea pe o suprafaţă normal inflamabilă;
- Produsele care vor avea ca destinaţie semnalizarea hidranţilor și vor purta pictograma „H” vor fi obligatoriu cu funcţionare permanentă
(varianta IC - iluminat continuu).

Avantaje
CISA MARTE LED este un corp de iluminat interior și exterior de siguranţă ce asigură iluminarea pentru evacuarea clădirilor în caz de întrerupere a energiei electrice. Putând fi montat pe perete, este ideal pentru iluminarea eficientă a zonelor precum casele scărilor și coridoare.
Prin tehnologia LED încorporată, produsul asigură o reducere semnificativă a costurilor de energie și costuri de întreţinere minime având
în vedere durata de viaţă a sursei de lumină LED.
Modul cu LED cu temperatura de culoare alb lumina zilei 6500K (alb-rece), CRI≥70, cu durata de viaţă L70B50 de 50.000 ore la Ta=25ºC.
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Denumire produs

Cod produs

CISA MARTE M LED

21411076

CISA MARTE M LED

21411077

Putere în regim
de siguranţă [W]

Acumulator

Durata de funţionare
[ore]
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LETTY LED
Dimensiunile reduse, conectarea ușoară, rapidă și sigură sunt doar câteva dintre
atuuri acestui produs.

NOU

Aplicabilitate și variante
LETTY este o gamă de produse destinate iluminatului general de interior: spaţii publice, spaţii comerciale, spaţii industriale și de depozitare.
Montajul poate fi suspendat sau aparent. cu ajutorul bridelor de pe produs.
La cerere produsul poate fi echipat și LED-uri de putere cu temperatura de culoare alb-rece(cool-white) lumina zilei 5000K, CRI>80 sau albcald (warm-white) 3000K, CRI>90.

Avantaje
Noua gamă de produse LETTY LED poate fi folosită pentru înlocuirea corpurilor de iluminat clasice cu tuburi fluorescente, în aplicaţii de
iluminat general sau local și oferă soluţia optimă atât pentru un iluminat de calitate, cât și pentru reducerea semnificativă a cheltuielilor
din punct de vedere energetic și de întreţinere.
Echipate cu LED-uri de putere, temperatura de culoare alb-neutru 4000K, CRI≥80, au o durată de viaţă la Ta=25ºC:

LETTY LED 01

7800LM 840 90°

49

7800

159

LETTY LED 01

7800LM 840 90°INT

49

7800

159
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EI-04 4LED Gen. 2 Bolo
Acest corp de iluminat este este ideal pentru mediile industriale și agricole cu
umiditate ridicată, condens, vapori, gaze cu acţiune corozivă.

NOU

Aplicabilitate și variante
EI-04 4LED BOLO este un corp de iluminat etanș la apă, rezistent la șocuri și antivandal.
Lumină de calitate ridicată, caldă, pentru iluminat direct-indirect și driverul LED foarte eficient
asigură reducerea consumului de energie, în timp ce durata lungă de viaţă a sursei de lumină LED
asigură menţinerea la minimum a costurilor de întreţinere.
La cerere, produsele pot fi realizate în varianta cu 2 introducătoare pentru conectarea în linie.
Sistemul cu LED-uri inclus în produs înlocuiește lampa fluorescentă compactă.

Avantaje
Consum economic.
Pentru conectarea la tensiune și pentru întreţinere nu este necesară demontarea produsului.
Sursa de lumină nu conţine mercur.
Echipate cu LED-uri de putere culoare alb neutru 4000K (neutral-white), cu durata de viaţă la Ta=25º:

EI-04 4LED Gen.2

1 NIPLU IP65

8,9

1304

147

28

Pentru iluminatul industrial avem o gamă completă de produse și capacitatea de
a dezvolta soluţii noi, pentru proiecte specifice, la cerea Clientului.
Toate circuitele noastre LED sunt fabricate intern.

Valorile din acest catalog sunt orientative și pot să suporte modificări.
Toleranţa fluxului iniţial și a puterii active iniţiale este de ±10% din valoarea specificată. Aceste valori sunt măsurate
la temperatura ambientală de 25°C dacă nu este menţionată altă temperatură.

ELBA S.A. dezvoltă continuu produsele. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificaţiile tehnice
în scopul ameliorării produselor noastre, fără notificare prealabilă sau anunţ public. © ELBA S.A.

www.elba-com.ro

