
LED SVIETIDLÁ
KATALÓG PRODUKTOV



s.r.o. ako
dlhodobo stabilná spoločnosť na 
slovenskom trhu  poskytuje svoje 
komplexné služby v oblasti výroby 
hliníkových chladičov, ich násled-
ného opracovania a povrchovej 
úpravy svojim zákazníkom na Slov-
ensku ale aj v zahraničí už od roku 
2004. To znamená, že Vám vieme 
sprostredkovať kompletnú zákazku 
od pílenia až po �nálnu úpravu.

V našej ponuke nájdete aj povr-
chovú úpravu hliníka anod-
ickou oxidáciou (eloxovaním), 
ktorá ochráni povrch vašich 
produktov pred oxidáciou a 
znehodnotením.

Doplňujúce služby.
V rámci opracovania na CNC 
obrábacích centrách ponúkame 
ďalšie spracovanie hliníka na 
automatických pílach, ktoré 
umožňujú zákazníkovi presné 
delenie materiálu podľa jeho 
požiadaviek. 

GAMAalumínium disponuje s 
viac ako stovkou svojich vlast-
ných pro�lov. Medzi nimi 
nájdete veľký výber z 
chladičových, krabicových 
alebo konštrukčných pro�lov.

Prevádzka disponuje ôsmimi CNC obrábacími centrami, na 
ktorých je možné realizovať procesy frézovania, vŕtania a 
závitovania. Portfólio CNC zariadení je tvorené siedmimi 
3-osími zariadeniami a jedným 4-osím strojom, ktorého štvrtú
os tvorí otočný stôl. Na základe vašej výkresovej dokumentá-
cie alebo 3D modelu Vám radi vypracujeme cenové ponuky,
podľa vašich požiadaviek na opracovanie. Na programovanie
strojov využívame najnovšie technológie softwarov, ktoré
nám umožňujú opracovávať aj zložitejšie a komplexnejšie
tvary.



GAMA  STREET

GAMA STREET

CLO

Je moderné svietidlo je vybavené najnovšou LED technológiou, ktorá prináša nové možnosti v oblasti 
konštrukcie svietidla. Svietidlá GAMA STREET vychádzajú z konceptu funkčnej konštrukcie telesa ako 
chladiča vyrobeného z extrudovanej zliatiny EN AW 6060, ktorá sa vyznačuje výbornými vlastnosťami pri 
odvode tepla.

Pouličné LED svietidlo GAMA STREET vyniká svojim jedinečným 
dizajnom. Funkčné teleso svietidla dokonale chladí zdroje LED 
OSRAM, ktoré “distribuujú” svetlo pomocou pouličnej optiky 
vhodnej do všetkých typov verejných priestranstiev a verejných 
komunikácii, ulíc a chodníkov.

Teleso svietidla je vyrobené z extrudovanej zliatiny hliníka EN AW 6060, ktorá sa vyznačuje výbornými 
vlastnosťami pri odvode tepla. Teleso svietidla plní duálnu funkciu chladiča vnútorného vybavenia 
elektroniky s komfortnou rezervou tepelného odporu, čo umožňuje prevádzku svietidla až do 50 °C. Úzky 
dizajn telesa je navrhnutý s ohľadom na vplyv bočného vetra a jeho vrchná plocha sa vyznačuje 
samočistiacim efektom. Robustný hliníkový pro�l zaisťuje dokonalý odvod tepla a zároveň tvorí nosnú 
konštrukciu s vysokou pevnosťou.

LED čipy sú  najnovšou generáciou od výrobcu OSRAM 3G Oslon Square a sú osadené na vymeniteľných 
moduloch (DPS). Výber LED čipov je podmienený s úzkou toleranciou s ohľadom na koreláciu farebnej 
teploty, CCT 4000K ± 5% pri CRI 70+ sú upevnené priamo na telese/chladiči svietidla. Modul s LED čipmi je 
napájaný prúdovým zdrojom pracujúcim s  bezpečným nízkym napätím.

Optické vlastnosti svietidla určuje nízkostratová optika vhodná pre triedy ME4, ME5, ME6 umiestnená 
priamo na telese s charakteristikou MSO - pouličná optika od výrobcu LEDiL. GAMA SSTREET tak disponuje 
svetelným výkonom s nízkou stratou na optike (nameraná hodnota svetelného výkonu systému v labo-
ratóriu OSRAM je 122 lm/W) a vysokou odolnosťou proti vandalizmu IK09.
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Funkcia „Constant Lumen Output“
Aby bol zaručený interval údržby systému, úroveň osvetle-
nia musí byť garantovaná i na konci celej životnosti. Kvôli 
poklesu svetelného toku behom času je obvykle nutné 
systém spočiatku výkonovo predimenzovať čo vedie k 
zvýšeným nákladom na energie. V prípade funkcie „Con-
stant Lumen Output“ (konštantný svetelný tok) to nie je 
nutné, pretože prevádzkový výkon sa neustále 
upravuje s cieľom kompenzovať stratu 
svetelného toku.

Predradník - dlhá životnosť, nízke prevádzkové 
náklady a spoľahlivosť, charakterizujú elektroniku 
predradníka v systéme svietidla GAMA Street. Vďaka 
vysokej �exibilite programovania môže byť výkon sviet-
idla optimalizovaný na rôzne podmienky použitia. Tieto 
ovládače ponúkajú ochranu proti vysokému prepätiu až 
do 8 kV v bežnom režime pre ochrannú triedu I. alebo II. 
v závislosti od typu skupiny s pripojením EQUI, chrániaci 
nie len LED predradník, ale tiež pripojené LED moduly.

4DIM ponúka široké možnosti programovania pomo-
cou softvéru Tuner4TRONIC (AstroDIM, StepDIM, Mains-
DIM, DALI, 1-10V) a umožňuje tak optimalizáciu 
svetelného výkonu.

AstroDIM funkcia zabezpečuje viacstupňové nočné 
zníženie výkonu podľa interného časovača, ktorý sa 
prispôsobuje dobe zapnutia/vypnutia napájania 
systému. Nie je nutná žiadna externá riadiaca 
infraštruktúra. Toto zariadenie automaticky realizuje 
pro�l stmievania, podľa predde�novaného 
plánovaného vzťahu k strednému bodu, ktorý sa 
vypočítava na základe doby zapnutia/vypnutia napája-
nia systému.

StepDIM režim StepDIM (Bi-Power) umožňuje prepí-
nanie medzi dvomi úrovňami príkonu, „normálnym“ 
režimom a režimom „zníženým“, pomocou prídavnej 
spínacej fázy. V režime „znížený“ predradník znižuje 
úroveň osvetlenia, a teda i spotrebu energie. Úrovne 
osvetlenia je možné pružne preprogramovať.

DALI v režime DALI možno predradník začleniť do 
systému riadenia osvetlenia. Štandardizované 
rozhranie DALI podporuje obojsmernú komunikáciu 
medzi predradníkom a systémom riadenia osvetle-
nia čo umožňuje plynulé stmievanie, vysielanie 
požiadaviek na stav a adresovanie každého jednot-
livého svietidla.

MainsDIM svetelný výkon sa znižuje poklesom 
sieťového napätia. Pokles sieťového napätia 
zabezpečuje regulátor ovládaný v reálnom čase za 
pomoci systému v rozvádzači.

1-10V svietidlá vybavené komunikačným 
zariadením - aktorom, sa stavajú "Smart Light" inteli-
gentnými svietidlami. Pre komunikáciu využívame 
bezdrôtové siete, ktoré poskytujú obojsmernú 
komunikáciu, takže sa dajú svietidlá ovládať v 
reálnom čase ako aj z nich získavať informácie o 
spotrebe, zmenách intenzity prípadne o poruchách.

CLO
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GAMA STREET

Tesnenie svietidla v triede IP 66 
zabezpečuje silikónové tesnenie, ktorého 
životnosť podporuje odvzdušňovací ventil v 
systéme telesa svietidla. Tesnosť konštrukcie 
je zaručená aj pevným a presným formátom 
konštrukcie.

Uchytenie - na priemer výložníka ø 60 mm priamo, alebo za pomoci nastaviteľného kĺbu z hliníkovej zliatiny.

Technická špeci�kácia

3-9m

8-15m

GAMA Street 30

GAMA Street 50

Náčrt rozmerov (mm): 

Svetelná charakteristika:



GAMA HALL 500/1000

Rozmery:

Hmotnosť:

GAMA  HALLTechnický list výrobku

GH 500   (D)505 mm / (Š)191mm / (V)63mm
GH 1000 (D) 972mm / (Š)191mm / (V)63mm

GAMA Hall  500...  3,5 kg
GAMA Hall 1000... 6,5 kg

CLO DALI TOUCH
DIM IP 66

Svietidlo GAMA HALL je vyrobené s najnovšou LED technológiou ALDER, 
ktorá je určená pre osvetlenie výrobných, skladovacích a krytých hál, ako aj 
osvetlenie logistických centier,  pracovísk  montáže, servisov, športovísk a 
priestorov s prísnou požiadavkou na zrakovú pohodu.

Svietidlá GAMA HALL vychádzajú z konceptu funkčnej konštrukcie 
hlinkového pro�lu, ktorá zaisťuje dokonalý odvod tepla a zároveň tvorí 
nosnú konštrukciu svietidla s vysokou pevnosťou.

IK 08



Svetelná charakteristika:

Nízka hmotnosť svietidla prispieva k jednoduchej montáži pomo-
cou montážnych klipov, ktoré je možné upevniť ako prisadené na 
strope alebo na závesné systémy.

GAMA  HALLTechnický list výrobku

Svietidlo disponuje veľkou plochou vyžarovania svetla a 
vďaka usmerňovaniu svetelného toku pomocou re�ektorov 
spĺňa požiadavky na mieru osvetlenia aj pre náročné aplikácie, 
ideálne pri inštalácii do rôznych výšok a situácií.

Napájací zdroj OSRAM DALI umožňuje rôzne spôsoby riadenia:
Touch DIM - jednoduché ovládanie pomocou tlačidla alebo pohybového snímača.
Corridor FUNCTION  - funkcia na detektor prítomnosti. Keď osoba vstúpi do miestnosti, intenzita svetla sa zvýši, 
keď osoba opustí miestnosť, detektor prítomnosti sa po určitom čase vypne a intenzita svetla sa automaticky zníži.
Energeticky efektívna - prevádzka dotykovej jednotky DIM vďaka automatickému vypnutiu pri dostatočnom osvetlení.
Spätná väzba na spotrebu energie a prevádzkové hodiny (Fit for SMART GRID).

* * * *
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GAMA  BAY

Použitie:

GAMA BAY 60/90/120

- interiér

- skladové a výrobné priestory

- vhodné do uličiek regálov/skladov

- osvetlenie pracoviska montáže

Rozmery:

Výkon (varianty):

Hmotnosť:

Svetelná charakteristika:

IP 54

Materiál telesa eloxovaný hliník EN AW 6060 T5
Svetelný zdroj LED
Napájanie AC 230 V / 50Hz
Trieda ochrany II
Krytie IP 54
Regulácia (voliteľná) DALI
Systém uchytenia závesný
Optický systém (materiál) PMMA
Optika (voliteľná) LEDiL IP STRADA 2x6
Index podania farieb Ra > 70
Teplota farieb (CCT) 4 000 K  

GB  60... (D) 480mm /  (Š)180mm / (V)87mm
GB  90... (D) 670mm /  (Š)180mm / (V)87mm
GB 120...(D)1200mm / (Š)180mm / (V)87mm

GAMA Bay  60...    50W...   5 824 lm
GAMA Bay  90...    76W...   8 736 lm
GAMA Bay 120... 100W... 11 648 lm

GAMA Bay   60...  4,5 kg
GAMA Bay   90...  6,5 kg
GAMA Bay 120... 11,5 kg

Technický list výrobku
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 BAY II

Použitie:

GAMA BAY II 30/60

- re�ektor

- interiér aj exteriér

- skladové a výrobné priestory

- nasvietenie budov, kostolov

Rozmery:

Výkon (varianty):

Hmotnosť:

Svetelná charakteristika:

IP 54

Materiál telesa eloxovaný hliník EN AW 6060 T5
Svetelný zdroj LED
Napájanie AC 230 V / 50Hz
Trieda ochrany II
Krytie IP 54
Regulácia (voliteľná) DALI
Systém uchytenia závesný/ strop / stena / podľahla
Optický systém (materiál) PMMA

 

GAMA Bay II 30... (D)230mm/(Š)180mm/(V)105mm 
GAMA Bay II 60... (D)430mm/(Š)180mm/(V)105mm

GAMA Bay II 30... 27W... 3 105 lm
GAMA Bay II 60... 58W... 6 670 lm

GAMA Bay II 30... 2,5 kg
GAMA Bay II 60... 3,8 kg

GAMATechnický list výrobku

Optika (voliteľná) LEDiL IP STRADA 2x6
Index podania farieb Ra > 70
Teplota farieb (CCT) 4 000 K 
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GAMA  BAY III

Použitie:

GAMA BAY III 60/90

- interiér

- skladové a výrobné priestory

- vhodné do uličiek regálov/skladov

- osvetlenie pracoviska montáže

Rozmery:

Výkon (varianty):

Hmotnosť:

Svetelná charakteristika:

IP 44

Materiál telesa eloxovaný hliník EN AW 6060 T5
Svetelný zdroj LED
Napájanie AC 230 V / 50Hz
Trieda ochrany II
Krytie IP 44
Regulácia (voliteľná) DALI
Systém uchytenia závesný
Optický systém (materiál) PMMA

GB III  60... (D)  570mm  / (Š)195mm / (V)51mm
GB III  90...  (D) 810mm  / (Š)195mm / (V)51mm

GAMA Bay  60  III... 50W...     5 824 lm
GAMA Bay  90  III... 76W...     8 736 lm

GAMA Bay III   60... 5,5 kg
GAMA Bay III   90... 7,0 kg

Optika (voliteľná) LEDiL IP STRADA 2x6
Index podania farieb Ra > 70
Teplota farieb (CCT) 4 000 K 

Technický list výrobku
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GAMA  TRACK

Použitie:

GAMA TRACK 60/90

- interiér

- skladové a výrobné priestory

- vhodné do uličiek regálov/skladov

- osvetlenie pracoviska montáže

Rozmery:

Výkon (varianty):

Hmotnosť:

Svetelná charakteristika:

IP 44

Materiál telesa eloxovaný hliník EN AW 6060 T5
Svetelný zdroj LED
Napájanie AC 230 V / 50Hz
Trieda ochrany II
Krytie IP 44
Regulácia (voliteľné) DALI
Systém uchytenia závesný
Optický systém (materiál) PMMA

GT 60... (D)880 mm/(Š)85 mm/(V)73 mm 
GT 90... (D)1165 mm/(Š)85 mm/(V)73 mm

GAMA Track 60... 58W... 6 264 lm... 2,5kg 
GAMA Track 90... 87W... 9 684 lm... 3,0kg

GAMA Track 60... 2,5kg
GAMA Track 90... 5,0kg

Technický list výrobku

Optika (voliteľná) LEDiL IP FLORENCE
Index podania farieb Ra > 70
Teplota farieb (CCT) 4 000 K 



GAMA PARK

Rozmery:

Svetelná charakteristika:

IP 55

      
 

 
 

 

  

 

GAMA Park... 450x650mm

Typy svietidiel

GAMA  PARKTechnický list výrobku

Materiál telesa Hliníkový odliatok + plechové veko
Svetelný zdroj LED
Celkový príkon svietidla 28 W
Napájacie napätie 220 V - 240 V
Frekvencia 50 – 60 Hz
Trieda ochrany I
Krytie IP55
Spôsob pripojenia Konektor Gesis IP68
Možnosť regulácie Redukcia výkonu (umelá polnoc)
Optický systém (materiál) Polykarbonát (PC)
Difúzor Číry drážkovaný / mliečny (opál)
Montáž svietidla Na stĺp priemer ø48mm
Príslušenstvo Liatinová redukcia ø48mm/ø60mm 

s nerezovými skrutkami
Optický systém Číry / mliečny
Distribucia svetla Priama
Prevádzková teplota (ta) -30° C  –  +45 °C
Index podania farieb Ra>72
Životnosť LED (L70) 70 000 h
Teplota chromatičnosti 4 000 K



GAMA INDUSTRY
Široká variabilita je výhodou tohto 

svietidla, určeného na osvetlenie 
priemyselných priestorov. Konštrukcia  

 rôzne aplikácie ako napr. stále 
populárnejšie “horticulture lighting” 

pestovanie rastlín.

GAMA EKO
GAMA EKO svojou “anti-vandal” 
koštrukciou a  nízkou energetickou 
náročnosťou, osvetlí priestory 
chodieb, telocviční, podchodov 
alebo pracovných priestorov s 
montážou na stenu alebo strop.

GAMA EKO ceiling GAMA EKO industry

Výkon

Svetelný tok

Rozmery

Účinnosť predradníka

Farebná teplota

Vernosť podania farieb

Svetelná účinnosť

Životnosť

Rozsah pracovnej teploty

Váha svietidla

Materiál

 -25°C až +40°C

2 kg 3,5 kg

CRI 85+

85 000 - 100 000 h

extrudovaný hliník EN AW 6060, PMMA

GAMA EKO 380 GAMA EKO 500
14W 28W

1 360 lm 2 720 lm

300X160X50mm 500X160X84mm

90%

4000 K (alebo na požiadanie)

97 lm/W

Výkon
Svetelný tok
Rozmery
Účinnosť predradníka
Farebná teplota
Vernosť podania farieb
Svetelná účinnosť
Životnosť
Uhol osvetlenia
Rozsah pracovnej teploty
Váha svietidla
Materiál extrudovaný hliník EN AW 6060, PMMA

60° / 90° / 120°
 -25°C až +40°C

2,5kg 5,5 kg 6,5kg

90%
4000 K (alebo na požiadanie)

CRI 80+
97 lm/W

85 000 - 100 000 h

2 910 lm 5 820 lm 8 730lm
350X195X45mm 680X195X45mm 1010X195X45mm

GAMA Industry 30 GAMA Industry 60 GAMA Industry 90
30W 60W 90W

Technický list výrobku



GAMA ET
Interiérové svietidlo GAMA ET so 

širokou ponukou príslušenstva štýlovo 
nasvieti schodiská, showroom alebo 

dokonale zvýrazní vaše exponáty. 
Svietidlá sú na požiadanie vybavené 

dotykovým senzorom na ovládanie  
intenzity svetla.

GAMAalumínium neustále prináša 
inšpirácie pre svojich zákazníkov 

dokonalý produkt. Informujte sa u 
nás o možnostiach, ktoré hliníkový 

ponúka.

Napájanie 12V/0,9A
CCT 4000K
Svetelný tok 500-1000lm
CRI 80 typ.
Nastavenie intenzity 10-100%
Nastavenie stmievania 0-100%
Gama korekcia Áno
Eliminácia blikania Áno

ET 180

ET WALL 90

ET INDUSTRY 180

Technická podpora

Svietidlo GAMA Bels.

Technický list výrobku



Popis produktu:
Nastaviteľný kĺb je určený pre svietidlá radu GAMA Street. Umožňuje plynulé nas-
tavenie (po 5 °) svietidla do najúčinnejšej polohy najmä pri montáži na pôvodné 
stĺpy alebo výložníky verejného osvetlenia, ktoré nemajú ideálnu východiskovú 
polohu zodpovedajúcu parametrom svietidla.

Kategória:
Určené pre uchytenie pouličného a verejného osvetlenia ø 60 mm.

Technické dáta:
 Montážny priemer: ø 42 - 60 mm
 Maximálne zaťaženie:              10 kg
 Prášková farba:  RAL 9006
 Hmotnosť:  1,15 kg

Nastaviteľný kĺb pre svietidlá

Nastaviteľný kĺb pre svietidlá



GAMAalumínium, s.r.o.
Na Vartičke

965 01 Žiar nad Hronom
Slovakia

info@gamaaluminium.sk
Tel: +421 (0)45 6722 054

www.gamaaluminium.sk




