
SVÍTIDLA ŘADY SATHEON L

DATOVÝ LIST

SATHEON L-U 10-60W 
svítidla pro osvětlování komunikací (optika pro třídy M a P) 

SATHEON L-P 30-60W 
svítidla pro osvětlování přechodů (přechodová optika)



SATHEON L je novou generací svítidel pro veřejné osvětlení. Na základě zkušeností 
s modelem SATHEON S jsme vylepšili design, optickou část i další komponenty 
a součásti svítidla. Unikátní je parabolická reflektorková optika, která zajišťuje 
přesné a téměř bezeztrátové směrování osvětlení přesně tam, kde je ho potřeba. 
SATHEON L je plně kompatibilní se systémem vzdáleného řízení SATHEA LoRa. 
Krytku svítidla je možné doplnit logem či znakem obce či města.

SATHEON L

Název výrobku: SATHEON L
Identifikační značka modelu: L-U xxW pro uliční svítidla 
 L-P xxW pro přechodová svítidla
Typ světelného zdroje: LED
Použitý typ světleného zdroje: Samsung LH351B 
Počet a typ LED modulů: 2x modul ST-16
Nesměrový/směrový zdroj: DLS (směrový)
Síťový/nesíťový zdroj: MLS (síťový)
Propojený světlený zdroj (CLS): NE, avšak lze vybavit modulem   
 SATHEA LoRa pro vzdálené řízení
Barevně laditelný světlený zdroj (CTLS): NE
Baňka: NE
Světelný zdroj s vysokým jasem (HLLS): ANO
Clona proti oslnění: ANO, řešeno v rámci reflektorkové  
 optiky, lze navíc instalovat stínítko
Optika Kompozitní reflektorová
Stmívatelný: ANO, lze vybavit modulem   
 SATHEA LoRa pro vzdálené řízení
Spotřeba energie v zapnutém stavu: 10-60 kWh/1000h
Třída energetické účinnosti: C-D (viz. tabulka)
Užitečný světelný tok ΦUSE 1104-7415 lm (viz. tabulka)
Náhradní teplota chromatičnosti 2700 K (L-U), 4000 K (L-P)
Příkon v zapnutém stavu (Pon) 20-60 W
Příkon v pohotovostním režimu (Psb) 0,17 W
Příkon v pohotovostním režimu  
při připojení na komunikační síť (Pnet) 0,4 W
Index podání barev (CRI) 81 (2700K), 73 (4000K)
Hodnota indexu podání barev R9: 1 (2700K), -39 (2700K)
Spektrální složení toku (viz. grafy)
Trichromatické souřadnice (x/y/z): 0,4790/0,4265/0,0945 (2700K) 
 0,3796/0,3759/0,2445 (4000K)
Maximální svítivost: 864 cd/1000 lm (L-U) 
 1222 cd/1000 lm (L-P)
Rozsah úhlů poloviční osové svítivosti: 70-72° (L-U) 
 20-22° (L-P)



 SATHEON L-U - optika pro třídy P nebo M   SATHEON L-P - přechodová optika
Příkon svítidla (W) 10 20 30 40 50 60  30 40 50 60 
Světelný tok (lm) 1104 2116 3030 3869 4666 5420  4022 5253 6403 7415 
Účinnost (lm/W)* 110 105 101 97 93 90  134 131 128 123 
Třída C C D D D D  C C C D

* Hodnota účinnosti svítidla je měřena na výstupu a je tedy finální. Zahrnuje vliv efektivity zdroje, reflektorkové optiky a difuzoru. Celková světelná 
efektivita svítidla SATHEON v provedení L-U je přibližně 77,1 %, v provedení L-P pak 91,2 %.

Činitel funkční spolehlivosti LSF 0,98
Činitel stárnutí XLMF 0,96
Deklarovaná doba života L70B50 75 000 h
Účiník základní harmonické (cos ϕ1) 0,97
Energetická účinnost samostatného  
předřadného přístroje 92,0 %
Stálost barev v násobcích MacAdamovy  
elipsy 5
Hodnotící parametr pro míhání (PstLM) 0
Hodnotící parametr pro stroboskopický  
jev (SVM) 0
Údaj o rovnocenném příkonu: -
LED zdroj nahrazuje zářivku NE
Krytí IP67
Kód IK IK10
Operační teplota: -40°C / 80°C
Napájecí napětí: 210 - 240 VAC
Nárazový proud: 40 A
Kmitočet: 45-60 Hz
Odolnost EMC: ANO
Přepěťová ochrana: ANO (4 kV)
Tepelná pojistka: ANO
Činitel údržby: 0,8
Vnější rozměry (š/v/h) 795/80/80 mm
Váha: 3,8 kg
Materiál a barva: Přírodní pískovaný hliník
Ve shodě s normami: IEC/EN 61347-1
 IEC/EN 61347-2-13
 IEC/EN 62031
 IEC/EN 60598-1
 IEC/EN 60598-2-3
 IEC/EN 62471
 EN 55015
 EN 61000-3-2  
 EN 61547
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SATHEON L

Křivka svítivosti SATHEON L-U třída P

Příkon 10 - 60 W

Teplota chromatičnosti 2700 K

Světelný tok 1104 - 5420 lm

Křivka svítivosti SATHEON L-U třída M

Příkon 10 - 60 W

Teplota chromatičnosti 2700 K

Světelný tok 1104 - 5420 lm

Křivka svítivosti SATHEON L-P

Příkon 30 - 60 W

Teplota chromatičnosti 4000 K

Světelný tok 4022 - 7415 lm

Grafy trichromatických souřadnic a 
spektrálního složení zářivého toku 
svítidla SATHEON L-U

(uliční svítidla pro nasvětlení 
komunikací tříd M, P a C),

LED 2700 K

Grafy trichromatických souřadnic a 
spektrálního složení zářivého toku 
svítidla SATHEON L-P

(svítidla pro nasvětlení přechodů),

LED 4000 K



ŠASI SVÍTIDLA - slitina ENAW 6060, povrch upraven pískováním 

zásahu



Systém SATHEA LoRa se sestává z několika základních komponent, které si mezi 
sebou předávají informace ve dvou směrech. Z modulů umístěných ve svítidlech 
se informace posílají přes gateway a Internet k uživateli. Ten tak může přímo 
sledovat aktuální stav zařízení. Pokyny od uživatele a změny nastavení se posílají 
přes Internet a příslušnou gateway zpět do jednotlivých svítidel. 

Řešení lze použít u všech svítidel vybavených chytrým kontrolerem. Modul umí 
komunikovat prostřednictvím sběrnic  DALI, DALI 2, D4i, 1-10V, I2C, RS232. Lze jej 
tak doplnit i do dříve nainstalovaných svítidel, pokud to jejich provedení dovolí. 
Řízení systému lze osadit na DIN lištu do starších rozvaděčů bez potřeby rozvádění 
jakýchkoliv datových kabelů.

SATHEA LoRa

SATHEA LoRa modul

LoRa modul je umístěn v každém svítidle. Obsahuje 
senzory, které umožňují sledovat stav svítidla a jeho okolí, 
a komponenty, které zajišťují komunikaci. Informace o stavu 
svítidla jako například příkon nebo teplota jsou průběžně 
odesílány k uživateli. Naopak pokyny od uživatele jsou 
předávány zpět do modulu a ten upraví nastavení svítidla.

SATHEA LoRa gateway

Moduly komunikují se zařízením gateway, které se nachází 
v dosahu několika set metrů nebo jednotek kilometrů 
od svítidla.  Může být umístěn například v rozvodné skříni. 

SATHEA dashboard

Pro sledování stavu svítidel slouží SATHEA LoRa dashboard. 
Je to webová aplikace, pro jejíž používání není třeba žádných 
speciálních zařízení ani programů. Je přístupná pomocí 
většiny základních webových prohlížečů z počítače nebo 
chytrého mobilního telefonu. 

Po přihlášení pomocí jména a hesla může uživatel sledovat 
aktuální stav všech zařízení, statistiky provozu za posledních 
24 hodin nebo seznam mimořádných událostí. Navíc  může 
pomocí jednoduchého rozhraní změnit nastavení svítidel 
a definovat například stmívací profil pro skupinu zařízení.



PROVOZ SVÍTIDEL

Svítidla je vhodné pravidelně čistit od nečistot, které mohou mít vliv na jejich 
světelnou efektivitu. Očištění celého povrchu svítidel je nutné provádět pravidelně, 
nejdéle pak s odstupem 5 let provozu od předchozího čištění/instalace nového 
svítidla.

Je zakázáno k čištění svítidel využívat čistící písek  a organická rozpouštědla, 
zejména benzín, toluen apod. 

Svítidla musí být provozována v soustavě chráněné před atmosferickým přepětím. 

Při manipulaci se svítidlem na stožáru je nutné svítidlo řádně odpojit, aby nemohlo 
dojít k vytržení konektoru.

Manipulovat se svítidly je oprávněn pouze pracovník  s příslušnou elektrotechnickou 
kvalifikací. 

V soustavě s připojenými svítidly SATHEON je zakázáno používat elektrotechnická 
zařízení bez příslušné certifikace pro provoz ve veřejném osvětlení. To platí 
zejména pro zařízení s vysokou indukční zátěží (zařízení bez platné EMC).

Svítidlo lze připojit pouze přes výrobcem dodaný konektor, jinak není možné 
garantovat parametry  a uznat záruku svítidla.

ZÁRUČNÍ OPRAVY 

Záruční opravu není možné uznat zejména v níže uvedených případech, je třeba 
zajistit, aby při provozu tyto případy nenastaly, nebo omezit riziko na nezbytné 
minimum:

 - připojení jakéhokoli elektrického spotřebiče, který není svítidlem veřejného 
osvětlení nebo není určen  k připojení do soustavy svítidel veřejného osvětlení;

 - selhání svítidla vlivem nadměrného znečištění svítidla mimo obvyklé 
provozní znečištění atmosférickými vlivy (nadměrným znečištěním je 
myšleno například znečištění vlivem zatopení svítidla při povodních, zakrytí 
konstrukce svítidla zelení apod.);

 - trvalé zakrytí kterékoli části svítidla, a to i stínicími nebo jinými prvky (i 
kovovými), které zabraňují přirozené konvekci a chlazení svítidla;

 - provoz svítidel ve dne, zejména v letních měsících;

 - připojení zařízení s neodrušenou indukční zátěží  do soustavy veřejného 
osvětlení;

 - připojení zařízení způsobujícím přepětí v soustavě vyšší než 260 VAC a trvající 
déle než 500 ms;

 - neoprávněný zásah do konstrukce, připojení nebo uchycení svítidla;

 - v případě připojení jakéhokoliv zařízení bez platné certifikace EMC dle 
evropských direktiv, a to včetně jiných typů svítidel;

 - závada je způsobená úderem blesku nebo atmosférickým přepětím.

PROVOZ SVÍTIDEL
ZÁRUKA



Zoopark Chomutov, realizace v letech 2018-2021

Svítidla SATHEON L se systémem vzdáleného řízení SATHEA LoRa
Kónické přírubové stožáry výrobce Valmont



KONTAKTY

FAKTURAČNÍ ÚDAJE: POBOČKA:

SATHEA VISION s.r.o SATHEA VISION s.r.o
Boršov 280/1, 110 00 Praha 1 Studentská 541/3, 160 00 Praha 6 
IČ: 24184870
DIČ: CZ24184870

www.sathea.cz
www.ledverejneosvetleni.cz

INFO + HLÁŠENÍ ZÁVAD A REKLAMACÍ:  +420 775 203 065 / info@sathea.cz

JAN HORÁK ING. FILIP VANĚK 

Ředitel společnosti, jednatel Technický ředitel, jednatel
+420 774 136 391 +420 728 886 322
jan.horak@sathea.cz filip.vanek@sathea.cz

ING. ZDENĚK KUCHAŘ ING. ONDŘEJ GAZDA

Vedoucí výroby Vývoj, vedoucí pasportizace
+420 739 832 256 +420 605 964 786
zdenek.kuchar@sathea.cz  ondrej.gazda@sathea.cz

ING. MARIE PONOMARENKO MGR. ZUZANA DRÁZDOVÁ

Projektová příprava Vývoj, programování
+420 774 710 401  +420 792 374 626
marie.ponomarenko@sathea.cz zuzana.drazdova@sathea.cz 
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