
Model Příkon Chromatičnost Světelný tok Úhel vyzáření Index podání 
barev

Jmenovité 
napětí Účiník Dálkový 

ovladač Smart aplikace Rozměry

ARGADA S xo 30 + 30 W 2 700 ~ 6 500 K 2 × 3 900 lm 120° Ra≥95 230 V / 50 Hz 0,95 ANO ANO 300x300x65 mm

ARGADA M xo 60 + 60 W 2 700 ~ 6 500 K 2 × 7 800 lm 120° Ra≥95 230 V / 50 Hz 0,95 ANO ANO 600x600x80 mm

ARGADA XL xo 120 + 120 W 2 700 ~ 6 500 K 2 × 15 600 lm 120° Ra≥95 230 V / 50 Hz 0,95 ANO ANO 900x900x80 mm

ARGADA XXL xo 120 + 120 W 2 700 ~ 6 500 K 2 × 15 600 lm 120° Ra≥95 230 V / 50 Hz 0,95 ANO ANO 1 200x1 200x80 mm

ARGADA

Produktový list

HEALTHY • INNOVATION • WELL-BEEING

PREMIUM 
BIODYNAMIC
LIGHTING

Svítidla SUNTENSE Argada je chytré biodynamické osvětlení s kruhovým designem, který je perfekt-
ní pro komerční nebo rezidenční projekty. Svítidla jsou vybavena veškerými prémiovými funkcemi 
systému SUNTENSE. Neblikají, nepulzují. Jejich svit je absolutně konstantní a čistý, čímž pečují o 
váš zrak. Vysoký index podání barev se téměř blíží k hodnotám přirozeného denního světla a funkce 
SoftDimm zajistí zcela plynulé přechody chromatičnosti a jasu. Díky široké škále materiálů a barev 
vám můžeme vyrobit svítidlo přesně dle vašeho požadavku. Svítidla Argada nabízíme v závěsné vari-
antě, označené písmeny XO. Tato verze je vybavena přímým/nepřímým svícením. Stropní přisazená 
verze s backlight svícením je označena písmenem X.

Svítidla SUNTENSE Argada je chytré osvětlení s klasickým kruhovým designem, perfektní pro ko-
merční nebo rezidenční projekty. Svítidla jsou vybavena veškerými prémiovými funkcemi systému 
SUNTENSE. Neblikají, nepulzují. Jejich svit je absolutně konstantní a čistý, čímž pečují o váš zrak. Vy-
soký index podání barev se téměř blíží k hodnotám přirozeného denního světla a funkce SoftDimm 
zajistí zcela plynulé přechody chromatičnosti a jasu. Díky široké škále materiálů a barev vám můžeme 
vyrobit svítidlo přesně dle vašeho požadavku.

VYCHYTÁVKY SYSTÉMU SUNTENSE

Všechna svítidla Suntense jsou pořádně vymazlená a každé z nich je nadupané prémiovými funkcemi, 
které se postarají o maximální světelný komfort.
Svit svítidel se pohybuje v rozmezí 0-7200 lm, a je plynule regulovatelný až k nule. Plynulé je i 
nastavení chromatičnosti v širokém rozmezí 2700 K - 6500 K. To vše díky funkci SoftDimm, která 
zamezuje skokovým změnám chromatičnosti a jasu - řízení stmívání je tak vždy krásně plynulé. 
O maximální světelný komfort se v každém svítidle o velikosti 600 mm stará více než tisíc velmi 
kvalitních LED diod.

OVLÁDÁNÍ A NASTAVENÍ
Vypínačem
Svítidla lze řídit i klasickým vypínačem – krátkým procvaknutím vypínače měníte v cyklu teplý a 
studený režim svítidla.

Aplikací
Pomocí aplikace máte vždy dokonalý přehled o všech svítidlech. Můžete kontrolovat provozní 
teplotu svítidla a jeho aktuální spotřebu, nastavovat světelné módy dle nálady a požadavků. Svítidla 
tak budou dokonale podporovat Váš biorytmus každou minutu vašeho dne.

POHYBOVÉ SENZORY
Svítidla jsou vybavena integrovanými systémovými pohybovými senzory, které v kombinaci s našim 
chytrým algoritmem šetří velké množství energie. Odezva pohybového senzoru je plně a jednoduše 
nastavitelná v menu aplikace SUNTENSE – funkce  TRANSITION.

ZDRAVÉ BIODYNAMICKÉ OSVĚTLENÍ
Svítidlo ARAGA S xo je no-flicker, tedy nebliká a nepulsuje. Jeho světlo je absolutně konstantní a 
čisté, čímž pečuje o váš zrak a nenamáhá jej.
Aby byl světelný komfort ještě vyšší, všechna svítidla SUNTENSE mají index podání barev Ra větší 
než 95, což znamená, že se téměř blíží přirozenému dennímu světlu (denní světlo má hodnotu Ra 
100). Proto je výhodné instalovat SUNTENSE do místností, kde trávíte většinu času - ať už je to 
kancelář, nebo domov. SUNTENSE vám přináší domů kousek slunce.
Potřeby světla se během dne mění a reaguje na něj váš biorytmus. Nastavte si svítidla SUNTENSE 
podle toho, co v danou chvíli potřebujete. Díky ovládací aplikaci je možné nakonfigurovat denní 
rytmy  pomocí denní cirkadiánní křivky TIMELINE. Nastavte si teplotu chromatičnosti a jas přesně 
podle vašich představ. Teplou bílou barvu a nižší jas pro chvíle odpočinku a relaxace, studené bílé 
světlo pro lepší soustředění a aktivitu.

ASTRÁLNÍ FUNKCE SUNRISE
Tato funkce dokáže spojit svit svítidla s východem nebo západem slunce. SUNTENSE tak dokonale 
podpoří vaše biorytmické požadavky v kancelářích, pracovnách, showroomech, prodejnách, atelié-
rech, veřejných prostorech a všude, kde potřebujete kvalitní osvětlení pro svou práci či koníčky.

KVALITNÍ MATERIÁLY A SNADNÁ MONTÁŽ
Jednoduchost a přitom propracovanost - klademe důraz na to, aby svítidla byla po technické stránce 
dokonale zpracovaná, a na montáž stačil pouze jeden člověk. Propracovaný mechanizmus montury 
vám umožní při montáži svítidlo podvěsit pomocí dvojice úchytných adaptérů a zapojit napájení 
bez toho, aby byly potřeba další osoba. Přípojné vodiče se do svítidla připojují jednoduše pomocí 
gearboxu přichyceného na montuře.
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