
LAMPY LEDOWE



 � zasilanie wprost z sieci 230 V
 � nowoczesny design
 � solidna aluminiowa konstrukcja
 � trwały dyfuzor
 � niskie zużycie energii,
 � brak elementów wymiennych
 � szybki zwrot z inwestycji

Lampa LEDowa 

MODUŁOWA 
200x600

Energooszczędna lampa w technologii LED.
Do budowania płaszczyznowych instalacji 

oświetleniowych i długich ciągów świetlnych.

Przystosowana jest do montażu na płaszczyźnie 
oraz w rastrowych sufi tach podwieszanych. 

Trzy lampy modułowe mają wymiar rastra.

Idealna do zastosowań w przemyśle, handlu, 
biurach, obiektach użyteczności publicznej 
i wszędzie, gdzie potrzebne jest nietypowe 
wymiarowo oświetlenie.

Charakterystyki światłości

konfi guracja KW 60° konfi guracja KS 100°



Funkcja: Użytkowa • Awaryjne • Regulacja • Czujka ruchu • włącznik Zmierzchowy • Inteligentne

Strumień: 1) 900 lm (=żarówka 70 W) • 2) 1800 lm (=żarówka 140 W)

Kąt rozsyłu: Wąski 60° • Szeroki 100°

Temperatura: światło Ciepłe 3500 K • światło Zimne 6500 K

Obudowa: Biała (aluminium lakierowane) • Srebrna (aluminium anodowane)

Dyfuzor: Opal • Kryształ

Mocowanie: Płaszczyznowe • Rastrowe

Instalacja: Wewnętrzna • Zewnętrzna

Lampę oznacza się przez jej nazwę oraz wyróżnione litery. 
Przykład oznaczania lampy w wybranej konfi guracji: LL MODUŁOWA 200X600 FU S2 KW TC OS DK MP IW

Uwe 230V AC, 50 Hz

Iwe (S1 • S2) 100 mA • 160 mA

P (S1 • S2) 13 W • 24 W, Pf=0,6 C

Stopień ochrony (IW • IZ) IP 50 • IP 64

Temperatura obudowy (S1 • S2) < 38°C • < 45°C

Liczba cykli włącz/wyłącz >20000

Współczynnik oddawania barw Ra 80

Wymiary lampy 594 x 198 x 24 mm

Trwałość lampy >50000 godz.

Czas włączenia < 0,1 s

Odporność na udary IK 08

Wydajność energetyczna A+



 � zasilanie wprost z sieci 230 V
 � nowoczesny design
 � solidna aluminiowa konstrukcja
 � trwały dyfuzor
 � niskie zużycie energii
 � brak elementów wymiennych
 � szybki zwrot z inwestycji

Charakterystyki światłości

konfi guracja KW 60° konfi guracja KS 100°

Lampa LEDowa 

LINIOWA 
140x1200

Energooszczędna lampa w technologii LED. 
Do oświetlania obiektów wielkowymiarowych 

i budowania długich ciągów świetlnych.

Przystosowana jest do montażu na płaszczyźnie 
oraz na zawiesiach. 

Dzięki dużej niezawodności i trwałości jest 
idealna do instalacji w trudno dostępnych 
miejscach i na dużych wysokościach, 
gdyż nie wymaga serwisowania. 

Idealna do zastosowań w przemyśle, handlu, 
biurach, obiektach użyteczności publicznej 
i wszędzie, gdzie jest potrzeba równomiernego 
oświetlenia dużych powierzchni.



Funkcja: Użytkowa • Awaryjne • Regulacja • Czujka ruchu • włącznik Zmierzchowy • Inteligentne

Strumień: 1) 900 lm (=żarówka 70 W) • 2) 1800 lm (=żarówka 140 W)

Kąt rozsyłu: Wąski 60° • Szeroki 100°

Temperatura: światło Ciepłe 3500 K • światło Zimne 6500 K

Obudowa: Biała (aluminium lakierowane) • Srebrna (aluminium anodowane)

Dyfuzor: Opal • Kryształ

Mocowanie: Płaszczyznowe • Zawiesia

Instalacja: Wewnętrzna • Zewnętrzna

Lampę oznacza się przez jej nazwę oraz wyróżnione litery. 
Przykład oznaczania lampy w wybranej konfi guracji: LL LINIOWA 140X1200 FU S2 KW TC OS DK MP IW

Uwe 230V AC, 50 Hz

Iwe (S1 • S2) 100 mA • 160 mA

P (S1 • S2) 13 W • 24 W, Pf=0,6 C

Stopień ochrony (IW • IZ) IP 50 • IP 64

Temperatura obudowy (S1 • S2) < 38°C • < 45°C

Liczba cykli włącz/wyłącz >20000

Współczynnik oddawania barw Ra 80

Wymiary lampy 1200 x 140 x 24 mm

Trwałość lampy >50000 godz.

Czas włączenia < 0,1 s

Odporność na udary IK 08

Wydajność energetyczna A+



Lampa LEDowa 

STANOWISKOWA 
100x600

Energooszczędna lampa w technologii LED. 
Do instalacji na stanowiskach pracy.

Przystosowana jest do montażu na wszelkiego 
rodzaju profi lach, na płaszczyźnie oraz 
na zawiesiach. 

W wersji z kątem wąskim, optyka lampy zwiększa 
ilość światła na stanowisku i nie powoduje olśnienia 
pracowników na sąsiednich stanowiskach.

Idealna do zastosowań w przemyśle, biurach 
i wszędzie gdzie potrzebne jest dobre oświetlenie 
w miejscu pracy.

 � zasilanie wprost z sieci 230 V
 � nowoczesny design
 � solidna konstrukcja
 � duża odporność na udary mechaniczne
 � brak emisji ciepła
 � niskie zużycie energii
 � brak elementów wymiennych

Charakterystyki światłości

konfi guracja KW 60° konfi guracja KS 100°



Funkcja: Użytkowa • Awaryjne • Regulacja • Czujka ruchu • włącznik Zmierzchowy • Inteligentne

Strumień: 1) 900 lm (=żarówka 70 W) • 2) 1800 lm (=żarówka 140 W)

Kąt rozsyłu: Wąski 60° • Szeroki 100°

Temperatura: światło Ciepłe 3500 K • światło Zimne 6500 K

Obudowa: Biała (aluminium lakierowane) • Srebrna (aluminium anodowane)

Dyfuzor: Opal • Kryształ

Mocowanie: Płaszczyznowe • Uchwyt

Instalacja: Wewnętrzna • Zewnętrzna

Lampę oznacza się przez jej nazwę oraz wyróżnione litery. 
Przykład oznaczania lampy w wybranej konfi guracji: LL STANOWISKOWA 100X600 FU S2 KW TC OS DK MP IW

Uwe 230V AC, 50 Hz

Iwe (S1 • S2) 100 mA • 160 mA

P (S1 • S2) 13 W • 24 W, Pf=0,6 C

Stopień ochrony (IW • IZ) IP 50 • IP 64

Temperatura obudowy (S1 • S2) < 38°C • < 45°C

Liczba cykli włącz/wyłącz >20000

Współczynnik oddawania barw Ra 80

Wymiary lampy 600 x 100 x 24 mm

Trwałość lampy >50000 godz.

Czas włączenia < 0,1 s

Odporność na udary IK 08

Wydajność energetyczna A+



Lampa LEDowa 

RASTROWA 
600x600

Energooszczędna lampa w technologii LED. 
Do instalacji w rastrowych sufi tach podwieszanych.

Bardzo niski (24 mm) profi l sprawia, że ładnie 
prezentuje się też na tradycyjnych sufi tach, 
dlatego wyposażyliśmy ją w uchwyty 
do mocowania na płaszczyźnie (instalacje 
natynkowe). 

Idealna do zastosowań w przemyśle, handlu, 
biurach, obiektach użyteczności publicznej.

Do instalacji w rastrowych sufi tach podwieszanych.

 � zasilanie wprost z sieci 230 V
 � nowoczesny design
 � solidna konstrukcja
 � trwały dyfuzor
 � niskie zużycie energii
 � brak elementów wymiennych
 � szybki zwrot z inwestycji

Charakterystyki światłości

konfi guracja KW 60° konfi guracja KS 100°



Funkcja: Użytkowa • Awaryjne • Regulacja • Czujka ruchu • włącznik Zmierzchowy • Inteligentne

Strumień: 1800 lm (=żarówka 140 W)

Kąt rozsyłu: Wąski 60° • Szeroki 100°

Temperatura: światło Ciepłe 3500 K • światło Zimne 6500 K

Obudowa: Biała (aluminium lakierowane) • Srebrna (aluminium anodowane)

Dyfuzor: Opal • Kryształ

Mocowanie: Płaszczyznowe • Rastrowe

Instalacja: Wewnętrzna • Zewnętrzna

Lampę oznacza się przez jej nazwę oraz wyróżnione litery. 
Przykład oznaczania lampy w wybranej konfi guracji: LL RASTROWA 600X600 FU S2 KW TC OS DK MP IW

Uwe 230V AC, 50 Hz

Iwe 160 mA

P 24 W, Pf=0,6 C

Stopień ochrony (IW • IZ) IP 50 • IP 64

Temperatura obudowy < 42°C

Liczba cykli włącz/wyłącz >20000

Współczynnik oddawania barw Ra 80

Wymiary lampy 594 x 594 x 24 mm

Trwałość lampy >50000 godz.

Czas włączenia < 0,1 s

Odporność na udary IK 08

Wydajność energetyczna A+



Lampa LEDowa 

PLAFONIERA 
200x200

Energooszczędna lampa w technologii LED. 
Do instalacji na sufi tach w niedużych obiektach 

typu łazienka, korytarz, schody, 
kuchnia, garderoba.

Bardzo łatwy i szybki montaż do każdej 
płaszczyzny, to zaleta ceniona przez instalatorów. 

Idealna do zastosowań w domu, przemyśle, 
handlu, biurach, obiektach użyteczności 
publicznej.

PLAFONIERA 
Energooszczędna lampa w technologii LED. 

Do instalacji na sufi tach w niedużych obiektach Do instalacji na sufi tach w niedużych obiektach 

Bardzo łatwy i szybki montaż do każdej 
płaszczyzny, to zaleta ceniona przez instalatorów. 

Idealna do zastosowań w domu, przemyśle, 
handlu, biurach, obiektach użyteczności 
publicznej.publicznej. � zasilanie wprost z sieci 230 V

 � nowoczesny design
 � solidna konstrukcja
 � trwały dyfuzor
 � niskie zużycie energii
 � brak elementów wymiennych

Charakterystyki światłości

konfi guracja KW 60° konfi guracja KS 100°



Funkcja: Użytkowa • Awaryjne • Regulacja • Czujka ruchu • włącznik Zmierzchowy • Inteligentne

Strumień: 900 lm (=żarówka 70 W) 

Kąt rozsyłu: Wąski 60° • Szeroki 100°

Temperatura: światło Ciepłe 3500 K • światło Zimne 6500 K

Obudowa: Biała (aluminium lakierowane) • Srebrna (aluminium anodowane)

Dyfuzor: Opal • Kryształ

Mocowanie: Płaszczyznowe

Instalacja: Wewnętrzna • Zewnętrzna

Lampę oznacza się przez jej nazwę oraz wyróżnione litery. 
Przykład oznaczania lampy w wybranej konfi guracji: LL PLAFONIERA 200X200 FU S2 KW TC OS DK MP IW

Uwe 230V AC, 50 Hz

Iwe 100 mA

P 13 W, Pf=0,6 C

Stopień ochrony (IW • IZ) IP 50 • IP 64

Temperatura obudowy < 45°C

Liczba cykli włącz/wyłącz >20000

Współczynnik oddawania barw Ra 80

Wymiary lampy 200 x 200 x 24 mm

Trwałość lampy >50000 godz.

Czas włączenia < 0,1 s

Odporność na udary IK 08

Wydajność energetyczna A+



Przystosowana jest do montażu na uchwycie 
ściennym, ale też na płaszczyźnie. 

Idealna do zastosowań w przemyśle, handlu, 
biurach, obiektach użyteczności publicznej. 

Produkowana jest w wersji do instalacji 
wewnętrznej i zewnętrznej.

Przystosowana jest do montażu na uchwycie Przystosowana jest do montażu na uchwycie 
ściennym, ale też na płaszczyźnie. ściennym, ale też na płaszczyźnie. 

Idealna do zastosowań w przemyśle, handlu, Idealna do zastosowań w przemyśle, handlu, 
biurach, obiektach użyteczności publicznej. biurach, obiektach użyteczności publicznej. 

Produkowana jest w wersji do instalacji 
wewnętrznej i zewnętrznej.

Lampa LEDowa 

NAŚCIENNA 
70x420

Energooszczędna lampa w technologii LED. 
Do instalacji na ścianie w celu oświetlania pomieszczeń 

światłem rozproszonym, jak i do akcentowego oświetlania 
architektonicznego ścian i elewacji budynków.

 � zasilanie wprost z sieci 230 V
 � nowoczesny design
 � solidna konstrukcja
 � trwały dyfuzor
 � niskie zużycie energii
 � brak elementów wymiennych

Charakterystyki światłości

konfi guracja KW 60° konfi guracja KS 100°



Funkcja: Użytkowa • Awaryjne • Regulacja • Czujka ruchu • włącznik Zmierzchowy • Inteligentne

Strumień: 900 lm (=żarówka 70 W) 

Kąt rozsyłu: Wąski 60° • Szeroki 100°

Temperatura: światło Ciepłe 3500 K • światło Zimne 6500 K

Obudowa: Biała (aluminium lakierowane) • Srebrna (aluminium anodowane)

Dyfuzor: Opal • Kryształ

Mocowanie: Płaszczyznowe • Uchwyt

Instalacja: Wewnętrzna • Zewnętrzna

Lampę oznacza się przez jej nazwę oraz wyróżnione litery. 
Przykład oznaczania lampy w wybranej konfi guracji: LL NAŚCIENNA 200X200 FU S2 KW TC OS DK MP IW

Uwe 230V AC, 50 Hz

Iwe 100 mA

P 13 W, Pf=0,6 C

Stopień ochrony (IW • IZ) IP 50 • IP 64

Temperatura obudowy < 45°C

Liczba cykli włącz/wyłącz >20000

Współczynnik oddawania barw Ra 80

Wymiary lampy 420 x 70 x 24 mm

Trwałość lampy >50000 godz.

Czas włączenia < 0,1 s

Odporność na udary IK 08

Wydajność energetyczna A+



Lampa LEDowa 

TECHNICZNA 
120x220

Energooszczędna lampa w technologii LED. 
Do instalacji wszędzie tam gdzie potrzebne jest oświetlenie 

niezniszczalne typu zainstaluj i zapomnij 
- korytarze, garaże, przejścia, klatki schodowe, 

windy, piwnice, okapy, podwórka. 

Przystosowana jest do montażu na płaszczyźnie. 

Idealna do zastosowań w przemyśle, 
handlu, biurach, domach, budownictwie 
wielomieszkaniowym, obiektach użyteczności 
publicznej.

Do instalacji wszędzie tam gdzie potrzebne jest oświetlenie Do instalacji wszędzie tam gdzie potrzebne jest oświetlenie 

- korytarze, garaże, przejścia, klatki schodowe, - korytarze, garaże, przejścia, klatki schodowe, - korytarze, garaże, przejścia, klatki schodowe, 

Przystosowana jest do montażu na płaszczyźnie. Przystosowana jest do montażu na płaszczyźnie. Przystosowana jest do montażu na płaszczyźnie. 

Idealna do zastosowań w przemyśle, 
handlu, biurach, domach, budownictwie 

 � zasilanie wprost z sieci 230 V
 � nowoczesny design
 � solidna konstrukcja
 � trwały dyfuzor
 � niskie zużycie energii
 � brak elementów wymiennych

Charakterystyki światłości

konfi guracja KW 60° konfi guracja KS 100°



Funkcja: Użytkowa • Awaryjne • Regulacja • Czujka ruchu • włącznik Zmierzchowy • Inteligentne

Strumień: 1100 lm =(żarówka 80 W)

Kąt rozsyłu: Wąski 60° • Szeroki 100°

Temperatura: światło Ciepłe 3500 K • światło Zimne 6500 K

Obudowa: Biała (aluminium lakierowane) • Srebrna (aluminium anodowane)

Dyfuzor: Opal • Kryształ

Mocowanie: Płaszczyznowe

Instalacja: Wewnętrzna • Zewnętrzna

Lampę oznacza się przez jej nazwę oraz wyróżnione litery. 
Przykład oznaczania lampy w wybranej konfi guracji: LL PLAFONIERA 200X200 FU S2 KW TC OS DK MP IW

Uwe 230V AC, 50 Hz

Iwe 100 mA

P 13 W, Pf=0,6 C

Stopień ochrony (IW • IZ) IP 50 • IP 64

Temperatura obudowy < 45°C

Liczba cykli włącz/wyłącz >20000

Współczynnik oddawania barw Ra 80

Wymiary lampy 220 x 120 x 24 mm

Trwałość lampy >50000 godz.

Czas włączenia < 0,1 s

Odporność na udary IK 08

Wydajność energetyczna A+



REGULACJA JASNOŚCI
Funkcja skokowej zmiany jasności.
Dostępne są trzy poziomy: 100%, 50%, 25%. 
Przejście na kolejny poziom jasności uzyskuje się 
przez krótkotrwałe wyłączenie i włączenie lampy. 
Takie rozwiązanie jest wygodne w użytkowaniu 
i nie wymaga dodatkowego osprzętu w instalacji 
elektrycznej.

CZUJKA RUCHU
Zintegrowana czujka ruchu włącza lampę 
po wykryciu poruszającej się osoby. 
Charakterystyka czujki jest dookólna. 
Obserwuje obszar o promieniu średnicy 8 m. 
Wyposażona jest w czujnik jasności. 
Nie reaguje, gdy w miejscu instalacji jest jasno. 
Wyłącza lampę po upływie ustawionego czasu. 
Idealna do zastosowań w ciągach komunikacyjnych, 
korytarzach, na klatkach schodowych.

Każda lampa może być wyposażona

w DODATKOWE FUNKCJE



WŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY
Włącza lampę, gdy jasność spada poniżej 
ustawionego progu i wyłącza, gdy jasność zwiększy 
się ponad ten próg. 
Przeznaczona głównie do bezobsługowego 
oświetlania pomieszczeń lub obszarów, w sposób 
ciągły od zmroku do świtu. 
Posiada też opcję świecenia na żądanie.

MODUŁ OŚWIETLENIA AWARYJNEGO
Moduł pozwalający na emisję światła podczas 
zaniku zasilania w sieci energetycznej (zgodnie 
z normą PN-EN1838:2005). Składa się z układu 
sterowania wykrywającego zanik zasilania z sieci 
i akumulatora gwarantującego emisję światła 
w określonym przez normę czasie. 
Ma zastosowanie zarówno jako oświetlenie 
zapasowe jak i ewakuacyjne, do wszystkich 
obszarów ewakuacji: drogi ewakuacyjne, strefy 
otwarte, strefy wysokiego ryzyka. 

LAMPA INTELIGENTNA
Mierzy poziom jasności w miejscu instalacji 
i daje tylko tyle światła ile użytkownikowi 
potrzeba. Pełni funkcje wyrównania jasności 
w pomieszczeniach dużych z oknami, użytkowanych 
w ciągu dnia. Przy oknach ilość światła 
z lampy jest mniejsza, w głębi pomieszczenia 
większa. To nowatorskie rozwiązanie bardzo 
poprawia komfort użytkowanych pomieszczeń 
i obniża zużycie energii. Reaguje zmianą 
oświetlenia na zmiany pochodzące z zewnątrz. 
Zarówno w dni słoneczne jak i pochmurne ilość 
światła w pomieszczeniu jest taka sama.



światło użytkowe FU powierzchn.  MPwąski KW srebrna OS

900 lm S1 ciepła TC opal DO wewn. IP50 IW

regulacja jasności FR zawiesie MZszeroki KS biała OB

1800 lm S2 zimna TZ kryształ DK zewn. IP65 IZ

inteligentne FI sufi t raster MR

awaryjne FA uchwyt MU

z czujką ruchu FC naściena MN

włącznik zmierzchowy FZ stojąca MS

LL
szerokość [mm] długośćˇ [mm] funkcja strumień kąt barwa obudowa dyfuzor mocowanie instalacja

Zaprojektuj

SWOJĄ LAMPĘ
Ten prosty konfi gurator pozwala zaprojektować 
własną lampę i jej produkcję zamówić w naszej fi rmie. 
Wybieraj poszczególne opcje, przepisz dwuliterowe 
oznaczenie w obszar odpowiadający wybranemu 
parametrowi. 

Tak skonfi gurowaną lampę 
możesz zamówić w naszej fi rmie. 

Wyślij zapytanie o wycenę, 
lub zamówienie korzystając 
z oznaczenia pochodzącego 
z konfi guratora. 



Światło LED

DLA REKLAMY
Produkujemy szeroką gamę źródeł światła LED 

wykorzystywanych w branży reklamowej. 

Nasze oświetlenie docenili najwięksi operatorzy 
reklamy zewnętrznej. 

STRINGLED
Oświetlenie przeznaczone do podświetlania 
bilbordów, kasetonów i liter kanałowych. 
Elastyczne sznury LED instalowane wewnątrz 
nośników reklamowych, podświetlają reklamy 
od wewnątrz. Zaprojektowane tak by pracowały 
niezawodnie w ekstremalnych warunkach. 
Gwarantujemy 5 lat pracy bezawaryjnej 
i bezobsługowej pracy.

EVENLED
To bardzo cienkie (20 mm) płyty świetlne 
do podświetlania plakatów ulicznych tzw. citylight, 
kasetonów, szyldów i innych nośników reklamy. 
Niezastąpiona wszędzie tam gdzie potrzebne jest 
cienkie źródło światła powierzchniowego.

LINED
To oświetlenie liniowe o dowolnej długości, 
wykorzystywane do oświetlenia akcentowego 
i użytkowego. Najczęstsze zastosowania, 
to kontury budynków, oświetlenie obwodowe 
stacji benzynowych, oświetlenie przystanków, 
podświetlanie mostów.



Sowar Sp. z o.o.
ul. Ziemniaczana 15
52-127 Wrocław
tel. 71 343 65 23

www.sowarLED.pl

SOWAR to polski producent energooszczędnych lamp w technologii LED.

Nasze ponad dziesięcioletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji oświetlenia 
w technologii LED zaowocowało gamą nowoczesnych, niezawodnych produktów. 

Zaprezentowana tu rodzina lamp produkowana jest w kilku tysiącach wersji, by spełnić 
użytkowe, estetyczne i jakościowe oczekiwania klienta. W produkcji wykorzystujemy 
najnowocześniejsze technologie montażu SMD i lutowanie bezołowiowe. 
Wszystko po to, by nasze produkty były najwyższej jakości i przyjazne dla środowiska. 

Na potrzeby fi rm z różnych branż projektujemy i produkujemy oświetlenie LED 
wg specyfi kacji klienta. Tak powstała szeroka gama produktów oświetleniowych dla reklamy, 
motoryzacji, akwarystyki i innych. Do Państwa dyspozycji jest zespół profesjonalistów, 
nowoczesne wyposażenie i wysokiej klasy technologia. 

Zapraszamy do współpracy.


