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ORIO luminaires are highly efficient and reliable 
industrial luminaire that can be used even at very 
high altitudes. Effective LED technology and  
a special lenses allow you to reduce the number 
of luminaires in the building, which in turn results 
in less energy consumption and a quick return 
on investment.

ORIO not only offers all the advantages of LED 
lighting, but also provides comfort through the 
use of a special optical system that improves light 
distribution. LEDs with a high colour rendering 
factor (CRI) help your employees see precise 
colour tones and do not cause eye fatigue. The 
high CRI version of the lamp is recommended 
for print houses, sewing factories and wherever 
colour matters.

ORIO to wysoce wydajne i niezawodne oprawy 
przemysłowe, które mogą być stosowane 
nawet na bardzo dużych wysokościach. 
Energooszczędna technologia LED oraz 
specjalny soczewki pozwalają zmniejszyć liczbę 
opraw w obiekcie, co w konsekwencji skutkuje 
mniejszym zużyciem energii i szybkim zwrotem 
z inwestycji. 

Oprawy ORIO nie tylko oferują wszystkie zalety 
oświetlenia LED, ale również zapewnią komfort 
pracy poprzez zastosowanie specjalnego 
układu optycznego, który poprawia dystrybucję 
światła. Diody o wysokim czynniku oddawania 
barw (CRI) sprawiają, że Twoi pracownicy 
bardzo dobrze widzą kolory i nie męczą wzroku. 
Wersja oprawy z wysokim CRI jest szczególnie 
polecana drukarniom, szwalniom, lakierniom  
i wszędzie tam, gdzie barwa ma znaczenie. 

* Oprawy z wysokim współczynnikiem oddawania barw (CRI>90) - Orio CRI - dostępne są na zamówienie.
* The high bay luminaires with high color rendering index (CRI>90) - Orio CRI - are available on request.
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Moc oprawy  /  Power 70 W 110 W 107 W

Efektywność świetlna  /  Light efficiency 170 lm/W 175 lm/W 180 lm/W

Temperatura barwowa  /  Colour temperature 4000 K 4000 K 4000 K

Strumień świetlny oprawy  /  Luminous flux 11900 lm 19000 lm 19250 lm

Stopień ochrony  /  IP code IP68 IP68 IP68

Wskaźnik oddawania barw (CRI) * 
/  Colour rendering index (CRI) * 80 CRI 80 CRI 70 CRI

Materiał wykonania  /  Material aluminium aluminium aluminium

High Bay LED luminaires


