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Více informací na www.lumbio.cz

Aplikace

Biodynamické veřejné osvětlení Lumbio je 
originální české řešení z kategorie techno- 
logií „smart cities“. 

Odstraňuje škodlivé světelné znečištění  
s velmi malými nároky na elektrickou  
energii. Vyniká vysokou životností  
a spolehlivostí provozu.
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SMART OSVĚTLENÍ

Denní režim Večerní režim Noční režim

Biodynamické osvětlení Lumbio obsahuje sofistikovaný systém elektronického řízení, 
které přirozeně kopíruje přirozené denní biorytmy v každém ročním období. 

V režimu denního svícení respektuje maximální nároky na osvětlení veřejných komu-
nikací. 

S příchodem večerních, ale především nočních hodin se autonomně přizpůsobuje 
„spánkovému režimu“. Mění svou intenzitu a snižuje ve večerních hodinách nežádoucí 
modrou složku světelného spektra. Je zcela šetrné k životnímu prostředí. 

Vyhovuje nejpřísnějším požadavkům na eliminaci světelného smogu.
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SMART OSVĚTLENÍ
První pilotní projekt Corso Řevnice

I. pilotní projekt biodynamické lampy

A: Denní režim

SPOLUPRÁCE

B: Noční režim

Biodynamické světlo 
se mění v souladu se 
střídáním dne  a noci. 
V denním režimu 
obsahuje velký podíl 
modré složky.

ČVUT, ČIIRK, nejprogresivnější čeští výrobci 

Úzce spolupracujeme s vědeckou sférou, pořádáme odborné konference, jsme partnerem 
projektů Smart Cities a Centrum Města Budoucnosti.

Ve večerních hod-
inách se postupně 
a plynule modrá 
složka světla vytrácí, 
až zcela zmizí. Tento 
typ veřejného osvě-
tlení odstraňuje ško-
dlivý světelný smog  
a je šetrné k život-
nímu prostředí.

A

B
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Lumbio úzce spolupracuje 
s vědeckou sférou (ČVUT, 
ČIIRK, SLS, Město budoucno-
sti, Smart cities)
Spolu s ústavem Smart Lighting Solution 
(SLS) se domníváme, že veřejné osvětle-
ní (VO) měst a obcí tvoří zcela přirozenou 
technologickou páteřní síť, využitelnou 
samozřejmě pro odstranění škodlivého 
světelného smogu, zvýšení bezpečnosti 
veřejných prostor a dosažení energetických 
úspor, ale také dobíjení elektrozařízení či 
přenos dat sloužících zefektivnění dopravy 
apod. Odhadujeme, že zhruba 600.000 tisíc 
zařízení v ČR bude muset být do deseti let 
zcela obměněno. Podle nás je proto zcela 
přirozené, aby nová osvětlovací zařízení  

SMART OSVĚTLENÍ

na tzv. sdílení nových dopravních  
prostředků  a elektromobilitu pamatovala. 
Posláním a cílem je kultivace veřejného  
prostoru, poradenství a návrhy chytrých 
řešení.

Biodynamická lampa Lumbio na konferenci  FUTURE CITY 
MADE BY IOT v objektu ČVUT.
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SMART OSVĚTLENÍ

Naše I. originální biody-
namické veřejné osvětlení 
jsme představili také  
na veletrhu Ampér a Urbis.

Prostřednictvím ústavu 
Smart lighting Solution (SLS), 
se kterým úzce spolupracu-
jeme, jsme představili  na 
veletrhu Ampér v Brně naše 
I. originální biodynamické 
veřejné osvětlení. Společně 
s kooperující společností 
Teco je možno osadit stožár 
řadou nejrůznějších senzorů 
podporující technologický 
směr Smart City. 
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Lumbio® je o udávání trendů v LED osvětlení, špičkových 
službách a produktech prvotřídní kvality.

Při navrhování našich svítidel se 
zaměřujeme na maximální účinnost 
osvětlení, úsporu energie a minimální 
dopad na životní prostředí.

Velký důraz klademe i na údržbu, re-
cyklaci a bezpečnost k prevenci nehod  
a kriminality.

Světla Lumbio® osvětlují prostranství  
rovnoměrně v barvě přirozeného  
světla, bez oslňování a vytváření světel-
ného smogu. Osvětlení tak neruší 
spánek obyvatel, ani nezasahuje  
do přírodních cyklů. 

Výsledkem návrhu Lumbio® je vytvoření světelných podmínek celkově zvyšujících životní 
úroveň obyvatel se snadnou údržbou a přístupností k osvětlení v případě potřeby. LED 
lampy pro veřejné osvětlení standardně splňují nejnovější normy. 

Veřejné osvětlení Lumbio® s věrohodností denního světla by mělo být základním 
prvkem veřejných prostor a je tedy logickou volbou našich zákazníků jak z veřejné,  
tak ze soukromé sféry.
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01.  

Dostupné od 20W do 300W. 

Biodynamické světlo s několika druhy čipů  
s různými hodnotami k dosažení optimál-
ního řešení. Podporuje cirkadiánní rytmus 
člověka a přírody.

02.  

Naše světla jsou šetrná k životnímu  
prostředí. Neprodukují světelný smog  
a škodlivé látky, jako olovo, Hg apod. 

03.  

Plášť je zapouzdřený tlakově litým hliníkem, 
který zajišťuje účinné chlazení, voděodol-
nost a krytí IP65 a více.

04.  

Bez nutnosti časté údržby.

05.  
Řízení intenzity a barvy osvětlení a doplnění 
senzory bezdrátové řešení LPWAN (LoRa).

06.  Možnost DALI s naším vlastním řídícím 

systémem a integrace s nejnovějšími tech-
nologiemi podporující směr Smart cities. 
Možnost financování, případně získání 
dotací.

07.  

LED světla Lumbio® jsou konstruována  
s extrémní životností a odolností.  
Kvalitní světlo se vyznačuje bezúdržbo-
vostí, vysokým CRI a zachováním para-
metrů produktu v čase.

08.  

3030 LED čipy, které šetří elektřinu o více 
než 65% než zastaralé technologie. LED 
čipy jsou v blízkosti chladiče s pokročilým 
teplotním managementem.

POPIS PRODUKTU
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09.              10.  
3030 SMD čip - NW + tzv. Amber, Red čip.   Meanwell driver se stupněm krytí IP66.

11.        

Modrá složka světla je přirozenou součástí denního světla, podporuje produktivitu  
a dodává energii. V nočních hodinách působí rušivě. LED Biodynamická lampa Lumbio ob-
sah modré složky v době spánku reguluje. Podporuje tím cirkadiánní rytmus člověka i přírody 
a snižuje světelný smog. Má pokročilou dvoustupňovou optiku.

POPIS PRODUKTU
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SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ

Modré světlo  v noci škodí

Měli bychom svítit takovým 
světlem jako slunce těsně před 
tím, než zapadá – ne v poled-
ne. Protože ten matoucí signál 
přichází nejenom nám, lidem, ale 
také volně žijícím druhům zvířat, 
hmyzu, ptákům… na všechny to 
působí negativně.“ Říká odborník 
Hynek Medřický z ústavu Smart 
Lighting Solution a poradce Mini-
sterstva životního prostředí pro 
tuto problematiku. 

Česko chce omezit světelné znečiš-
tění. Ministerstva v čele s resortem 
životního prostředí přijala návrh, 
který ho řeší. „Světelný smog je 
závažný problém, který se začít 
řešit už dávno. Jak a čím svítíme 
doma i na ulicích má přímý vliv na 
zdraví lidí i zvířat. Resp. živočichů 
jako takových. A mohu zcela 
zodpovědně říci, že si z 99 procent 
svítíme nezdravě,“ říká odborník 
na osvětlení Hynek Medřický.
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PARAMETRY PRODUKTU

5 let záruka na všechny produkty

Název
produktu EAN Barva 

produktu Kelvin Výkon Světelný
tok (lm) LEDs Rozměr D*Š*H 

(mm)

Biodynamic lamp
Lumbio 100W

8595636823557 šedá
2200-
4000

100 100 - 12 000
SMD 3030

AMBER
LED

330*165 *620

Biodynamic lamp
Lumbio 100W
with direction

8595636823564 šedá
2200-
4000

100 100 - 12 000
SMD 3030

AMBER
LED

330*165 *620
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PARAMETRY BALENÍ

Název
produktu EAN Barva Pcs/

ctn N.W. (pc) G.W. (ctn) Rozměr kartónu  
(mm)

Biodynamic lamp
Lumbio 100W

8595636823571 / 1 / 9.80 kg 635*395*210

Biodynamic lamp
Lumbio 100W
 with direction

8595636823588 / 1 / 9.80 kg 635*395*210
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INSTALACE

UPOZORNĚNÍ

• Nutná profesionální instalace tohoto výrobku.
• Před instalací se ujistěte, že je napájení odpojeno.
• Nedívejte se přímo k světelnému zdroji, pokud svítí.

• Před údržbou musí být napájení odpojeno.
• Čistěte sklo produktu pravidelně k zajištění dobré účinnosti.
• Čistěte obal pravidelně k zajištění dobrého výkonu chlazení.
• Nepoužívejte vodu, ale suchou látku k čištění.


