
LumiPlus
TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH 

REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ

-- CO JSOU TO LED REFLEKTORY ?  JAK FUNGUJCO JSOU TO LED REFLEKTORY ?  JAK FUNGUJÍÍ ??

-- PROPRO JE DJE D LELEŽŽITITÉÉ ROZLIROZLIŠŠOVAT MEZI  LED REFLEKTORYOVAT MEZI  LED REFLEKTORY
S VYSOKOU S VYSOKOU ÚÚ INNOSTINNOSTÍÍ A LEVNÝMI S NA LEVNÝMI S NÍÍZKOUZKOU ÚÚ INNOSTINNOSTÍÍ ??

--TAK JAKO TELEVIZORY VYMTAK JAKO TELEVIZORY VYM NILY KLASICKOU OBRAZOVKUNILY KLASICKOU OBRAZOVKU
ZA PLOCHOU, VYMZA PLOCHOU, VYM NNÍÍ I BAZI BAZÉÉNY KLASICKNY KLASICKÉÉ REFLEKTORYREFLEKTORY
ZA LED REFLEKTORYZA LED REFLEKTORY



1. Úvod do technologie LED diod

Technologií budoucnosti v osv tlení jsou LED diody. LED znamená “Light 
Emitting Diode” (dioda emitující sv tlo) a byla poprvé použita v 60. letech.
•LED dioda je polovodi . Když se p ímo polarizuje a prochází jím el. proud, 
tak emituje sv tlo konkrétní vlnové délky. Barva sv tla závisí na použitých 
polovodi ových materiálech p i výrob LED diody.
•LED dioda je zapouzd ena v plastu a pro p ipojení disponuje anodou (+) a 
katodou (-). Pro odvád ní vzniklého zbytkového tepla vytvo eného pohybem 
elektron je vybavena chladi em.
•Vyráb jí se r zné druhy LED diod: s vysokou svítivostí (High Power LED) a  
nízkou svítivostí (pr m r 5mm).Všechny LED diody používané v reflektorech
AstralPool jsou typu Luxeon High Power LED, mají p íkon 1 nebo 3W a jsou 
od Luxeon Philips Lighting, jednoho z prvních výrobc LED na sv t
s prvot ídní kvalitou. AstralPool vlastní certifikát “Certified Luxeon Luminaire 
Manufacturer” od firmy Philips. Tento certifikát potvrzuje, že výrobce pracuje 
s maximální p esností, kvalitou a pé í.
Aplikace LED diod:
LED diody se používají v nejr zn jší aplikacích a výrobcích: elektronická
za ízení, hra ky, domácí spot ebi e, dopravní signalizace, atd. B žn se
používají LED diody s nízkou svítivostí.
S p íchodem LED diod s vysokou svítivostí se tyto komponenty za aly
používat rovn ž v automobilovém pr myslu a brzy budou používány jako 
zdroj sv tla ve všech domácnostech.



1. Úvod do technologie LED diod

Fungování LED diody s nízkou svítivostí
Standardn se sv telné LED diody vyrábí s použitím malého ipu , který je 
zapouzd en do pr hledné epoxidové prysky ice. Oh ívání b žné bílé LED diody o 
velikosti 5 mm (dioda s nízkou svítivostí) limituje odvod tepla a brání použití
vyššího el. proudu než 20 mA. P i 20 mA b žná bílá LED dioda vytvá í sv telný tok 
cca 1 lumen (lm).
LED dioda s vysokou ú inností Luxeon se rovn ž oh ívá, ale kvalitní technologie 
umož uje její zatížení až 350 mA p i sv telném toku 45 lm bílého sv tla.
Luxeon používá polovodi ový mikro ip p ipojený na chladi , který zajiš uje 
mnohem lepší odvod tepla než je tomu u klasické LED diody.
Polovodi ový mikro ip je umíst n do st edu diody a zajiš uje optimální sv telnou
ú innost p i dostate ném odvodu tepla a správném proudovém zatížení.
Luxeon, stejn jako je tomu v integrovaných obvodech po íta ,používá k 
propojení ipu zlatá vlákna. 
Speciální materiál zapouzd ení pro optické ú ely fixuje zlaté vlákno a zajiš uje 
mechanickou pevnost a odolnost vibracím a náraz m , které by mohly poškodit 
polovodi e.
Tyto vlastnosti vyzdvihují tuto technologii oproti klasickým nebo halogenovým 
žárovkám, které jsou velmi k ehké a snadno se rozbíjí.
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Na grafu je znázorn na relativní svítivost klasických LED diod a diod s 
vysokou ú inností v závislosti na ase:
Zatímco u klasických LED diod svítivost s asem jejich provozování zna n
klesá (50% po 6000 hodinách), bílé LED diody s vysokou ú inností si 
zachovávají svítivost i po dlouhé dob provozu (90% po 9000 hodinách).

Pro volit LED diody s vysokou ú inností?
Výhody:
jedná se o výrobek šetrný k životnímu prost edí, nebo :
má vysokou energetickou ú innost:

- až o 80% nižší elektrická spot eba
úspora spot eby sv telných zdroj (žárovek):

- p i nákupu LED reflektoru ušet íte 100 halogenových žárovek, protože 
životnost LED reflektoru je 100.000 hodin (svítí nep etržit cca 11 let)

dlouhá životnost:
- 100000 hodin oproti 1000 hodinám halogenové žárovky

pohodlí:
- bezúdržbová technologie (nem ní se žárovky)

snadná instalace:
- montáž je stejn jednoduchá jako u klasických reflektor
- p i vým n LED reflektoru za stávající klasický lze použít p vodní kabel i 
transformátor



2. ada reflektor LumiPlus

Nabídka reflektor LumiPlus se dá použít do všech bazén
(betonových,plastových i fóliových):

LumiPlus Standard (bez krabice)
k dostání bu jen s bílým sv tlem nebo s bílým i barevnými 
sv tly. Krycí ráme ek je z bílého ABS nebo nerezový. Šrouby 
jsou bu se zápustkami nebo samo ezné.

LumiPlus Standard s krabicí:
k dostání bu jen s bílým sv tlem nebo s bílým i barevnými 
sv tly. Krycí ráme ek je z bílého ABS nebo nerezový. Šrouby 
jsou bu se zápustkami nebo samo ezné.

LumiPlus Plano:
k dostání bu jen s bílým sv tlem nebo s bílým i barevnými 
sv tly. Krycí ráme ek je z bílého ABS.

•LumiPlus Mini:
k dostání bu jen s bílým sv tlem nebo 
s bílým i barevnými sv tly. Krycí
ráme ek je z bílého ABS nebo nerezový. 
Do pr chodky na t sn ní, se závitem a 
p evle nou matkou nebo s instala ní
krabicí.

•LumiPlus PAR 56:
k dostání bu jen s bílým sv tlem nebo 
s bílým i barevnými sv tly. Krycí
ráme ek je z bílého ABS nebo nerezový. 
Šrouby jsou bu se zápustkami nebo 
samo ezné.
S instala ní krabicí (nový zp sob 
p ipojení) nebo bez inst. krabice 
(krabice k dostání zvláš ).

Upozorn ní: krycí ráme ek je sou ástí
upevn ní reflektoru a lze jej namontovat 
pouze s novými instala ními krabicemi 
pro žárovky PAR 56.

NOVINKA 2007:

LED DIODOVÁ
TECHNOLOGIE 
UMÍST NÁ DO  
ŽÁROVKY 
TVARU PAR 56.
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Ovládání

Pro všechny typy reflektor LumiPlus nabízíme tyto druhy 
ovládání.

Pozn.:elektronické vybavení r zných barev a jejich 
sekvencí je zabudováno p ímo v reflektoru.

a) Prost ednictvím tla ítka:
Tla ítko v nestisknutém stavu má kontakty sepnuté. 
Stisknutím se obvod rozpojí a lze tak postupn m nit barvu 
(7 barev) a sekvenci barev 
(7 sekvencí). Tla ítkem lze  ovládat až 12 reflektor . Dodává
se v ut sn né krabici s kabelem.
b) Prost ednictvím p ijíma e a dálkového ovládání:
Ovládat lze max. 15 reflektor (zapnout, vypnout, zm na barev a 
sekvencí, asova s vypnutím).
Dálkové ovládání navíc umož uje vypnout barvy, které nepožadujete v 
jednotlivých sekvencích (12 barev + 9 sekvencí).

Schéma zapojení reflektor ovládaných tla ítkem

Schéma zapojení reflektor ovládaných p ijíma em a dálkovým 
ovládáním (dosah dálkového ovládání je 100 m v otev eném prostoru)



3. Technické parametry
reflektor LumiPlus

Lumi Plus – barvy RGB Lumi Plus – bílá barva

El nap tí 12 V st . 12 V st .

Frekvence 50 Hz 50 Hz

P íkon max. 60 W max 60 W

Po áte ní sv telný tok 1116 lm 1215 lm

Snížení sv lelného toku 70% po 50000 hodinách 70% po 50000 hodinách

30% po 100000 hodinách 30% po 100000 hodinách

Teplota barvy 5500 °K

Typ LED diody Luxeon (Philips) vysoká svítivost Luxeon(Philips) vysoká s.

Množství LED diod 27 (9 ervených, 9 zelených, 9 modrých) 27 bílých

Po et barev 12

Po et sekvencí barev 9

Ovládání tla ítkem, p íjíma em, dálkovým
ovládáním, profesionálním DMX ovlada em

Elektrické krytí IP 68 (do vody) IP 68 (do vody)

El. Kabel 2 žilový 2 žilový

Typ žárovky PAR-56/WLF PAR-56/WLF

Materiál optické o ky Kopolyester Kopolyester

Ochrana proti p eh átí sonda PTC v elektronickém obvodu sonda PTC v el. Obvodu

Pracovní teplota +5 až +40°C +5 až +40°C



4. Nej ast jší otázky

1. Reflektory LED s „žárovkami“ PAR-56 LED se mohou synchronizovat barevn s mini 
reflektory LED z katalogu 2006-2007 AstralPool? - Ano, za pomoci napáje e kód 32640
uvedeného v katalogu to lze.

2. Co d lat, když LED reflektor nefunguje dle návodu a našich p edstav ? – p edejte 
reflektor svému dodavateli pro jeho ov ení a p ípadnou opravu. Nikdy neotvírejte LED 
„žárovku“, ztratili byste záruku na výrobek.

3. Jak spo ítat pot ebné množství reflektor LED pro m j bazén? – Na každých 20 m2 
plochy bazénu po ítejte s 1 ks reflektoru LED. Pokud chcete více, osv tlení bude výrazn jší.

4. Mohou se použít nové reflektory LED s „žárovkou“ PAR-56 s novým ozdobným 
ráme kem ke klasickým instala ním krabicím Standard(reflektor 300W)? - Ne, nový 
reflektor s „žárovkou“ PAR-56 s LED s vysokou svítivostí vyžaduje speciální instala ní krabici 
jiné konstrukce než je u starých reflektor .  Ale vlastní LED  „žárovka“ PAR-56 m že být 
použita v jakémkoli klasickém reflektoru 300 W za použití p vodního ráme ku.

5. Hayward tvrdí, že jejich reflektor LED je jediný, který má zabudován bezpe nostní
systém s rozsvícením bílého sv tla na 15 s po jeho sepnutí. – Náš reflektor má pam ,
která si pamatuje poslední barvu, která byla spušt na p ed vypnutím. Pokud nap . uživatel má
rád modrou a navolí p ed vypnutím reflektor modrou, bude reflektor svítit po novém zapnutí
zase mod e. Reflektor Hayward svítí vždy nejprve bíle.

6. Lze použít reflektory LumiPlus s elektrolýzou soli v bazénu?
V sou asnosti probíhají testy výrobce.

7. Je t eba vypustit nejprve bazén, aby se dala vym nit klasická žárovka 300 W nebo 100 
W za „žárovku“ LED PAR-56, reflektor LumiPlus Standard nebo LumiPlus Plano ? – Ne, 
pokud má stávající reflektor dostate n dlouhý kabel, aby se dala p ední ást reflektoru umístit 
na hran bazénu. V každém p ípad je t eba zajistit, aby se p i montáži do vnit ku reflektoru 
nedostala voda. P i vým n p edních ástí reflektor Standard(300 W) nebo Plano(100 W) 
doporu ujeme použít k propojení kabelu naši vulkaniza ní sadu (kód 32803), která zajistí
nepropustnost spoje.

8. Dojde p i rozsvícení LED reflektoru nepono eného do vody k jeho zni ení teplem stejn
jako u klasických reflektor ? – Ne, reflektory LED mají samoregula ní pojistku, která
automaticky ztlumuje intenzitu sv tla, když dochází k p eh ívání reflektoru na vzduchu. Po 
ochlazení reflektoru se intenzita sv tla zase automaticky zvýší. Ke zni ení reflektoru teplem 
tedy nikdy nedojde.

9. Mini reflektory pot ebují k p ipojení 2 nebo 4 žilový kabel?
Mini reflektory pot ebují 4 žilový kabel, nebo p epínání barev a sekvencí se nevejde do 
vlastního reflektoru a je proto umíst no mimo reflektor.

10. Lze propojit kabely reflektor , které jsou umíst ny ve vod ? – Ano, slouží k tomu 
vulkaniza ní sada pod vodu (kód 32803) Tato sada na rozdíl od n kterých jiných výrobk na 
trhu zabírá minimum prostoru a proto nebrání umíst ní spoje kabelu do instala ní krabice 
reflektoru.
Sada umož uje r zné kombinace propojení a zajiš uje 100% nepropustnost spoj .


