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Partner kampanii

Światło to praca zespołowa
Razem jesteśmy silni – z wydajnymi roz-
wiązaniami OSRAM dla oświetlenia LED

Tworzenie wartości
Jako jedna z głównych firm obecnych na rynku hurtowni 
elektrycznych FEGIME zapewnia swoim klientom najlepsze 
warunki oraz dostęp do niezwykle szerokiej gamy innowa-
cyjnych i sprawdzonych produktów swojej marki. Działają-
cy pod naszą nazwą producenci opowiadają się za jako-
ścią i doskonałą obsługą. Od ponad 25 lat pracują na sza-
cunek wymagających klientów - tak jak nasz obecny part-
ner kampanii oświetleniowej, firma OSRAM.

OSRAM – tworzymy światło 
OSRAM jest jednym z dwóch największych producentów 
oświetlenia na świecie. Oferta firmy obejmuje szeroki zakres 
produktów od komponentów i stateczników po oprawy 
oświetleniowe, systemy sterowania oświetleniem oraz 
kompletne rozwiązania oświetleniowe. Innowacyjne pro-
pozycje OSRAM otwierają profesjonalnym oświetleniow-
com drzwi do nowego świata możliwości oraz odgrywają 
znaczącą rolę w staraniach o uczynienie oświetlenia bar-
dziej energooszczędnym i zrównoważonym.
OSRAM przykłada również ogromną wagę do jakości swo-
ich produktów i relacji z klientami, czego odzwierciedle-
niem jest zaufanie, którym profesjonalni oświetleniowcy w 
całej Europie obdarzają firmy OSRAM i FEGIME już od 
wielu lat.
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Od profesjonalistów dla profesjonalistów
Ty również, jako profesjonalny oświetleniowiec, skorzy-
stasz na połączonych siłach naszego partnerstwa z 
OSRAM. Nasza wspólna kampania pozwoli Ci odkryć naj-
nowsze innowacje na rynku oświetleniowym. Obniż koszty 
energii Twojego klienta dzięki wydajnym rozwiązaniom 
LED. Wypróbuj LIGHTIFY wraz z Twoimi klientami. Dzięki 
bezprzewodowemu systemowi sterowania oświetleniem, 
przy pomocy aplikacji, przedstawisz klientowi w profesjo-
nalny sposób możliwości LIGHTIFY.

Profesjonalne rozwiązania LED dla wielu różnych 
 zastosowań
Połączona kampania prowadzona przez FEGIME i OSRAM 
skupia się na całej gamie najnowocześniejszych rozwiązań 
LED firmy OSRAM dla zastosowań profesjonalnych: inno-
wacyjnych lampach LED, tubach LED, oprawach oświetle-
niowych LED oraz systemie cyfrowego sterowania oświe-
tleniem LIGHTIFY. Wymienione produkty dają klientom 
wiele nowych sposobów na połączenie w projektach 
oświetleniowych energooszczędności z dużą atrakcyjno-
ścią, funkcjonalnością i wygodą.

Specjaliści od oświetlenia

Nasi dwaj eksperci, Specjaliści od oświetle-

nia, będą pełnić rolę zajmujących przewodni-

ków po kampanii. Przekażą Ci wiele przydat-

nych wskazówek oraz chwytów marketingo-

wych.
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Lampy LED OSRAM:  
Różnorodność i jakość

Nowe produkty OSRAM charakteryzuje: 
 — W pełni zoptymalizowana i rozszerzona oferta 
 PARATHOM® PRO

 — Reflektory PAR16 dostępne jako zamienniki żarówek  
o mocy aż do 80 W

 — Reflektory MR16 dostępne jako zamienniki żarówek  
w zoptymalizowanych rozmiarach o mocy aż do 50 W

 — Pełna oferta szklanych lamp RETROFIT w stylu vintage
 — Nowe reflektory AR111 bez możliwości ściemniania dla 
standardowych zastosowań 

 — Kompaktowe reflektory MR11 i R50 z możliwością 
ściemniania

 — Małe lampy CLASSIC A z możliwością ściemniania  
o mocy aż do 100 W

 — Lampy GLOBE z i bez możliwości ściemniania

Wydajne, dłuższe użytkowanie lamp

 — 5-letnia gwarancja1 na produkty PARATHOM® PRO, 

 PARATHOM® ADVANCED, SubstiTUBE® Advanced i Basic

 — 4-letnia gwarancja1 na PARATHOM®

 — 3-letnia gwarancja1 na SubstiTUBE®

Więcej informacji o dokładnych watunkach gwarancji 

 znajdziesz na: www.osram.com/guarantee

1 Pod warunkiem, że lampy są użytkowane zgodnie z zaleceniami firmy OSRAM.

OSRAM oferuje szeroką gamę lamp LED odpowiadających na niemal każdą potrzebę, w tym 
lampy różnych rodzajów, kształtów i o różnej mocy. Wśród nich znajdziesz również takie inno-
wacje, jak oferta RETROFIT z lampami w stylu vintage działającymi w technologii pręcików LED.

Dlaczego lampy LED firmy OSRAM?
–  Wszechstronna oferta  

produktowa
– Niezawodna jakość marki
– Az. do 5 lat gwarancji1
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Nasza oferta produktowa:

1 Pod warunkiem, że lampy są używane zgodnie z zaleceniami OSRAM. Dokładne warunki gwarancji znajdziesz na: www.osram.com/guarantee
2  Lampy LED mogą być używane z szeroką gamą dostępnych na rynku ściemniaczy; szczegóły i wyniki testów zgodności znajdziesz na stronie www.osram.com/dim oraz pod zamieszczonymi na 

niej linkami do dodatkowych kart danych technicznych produktów.

Lampa LED Najważniejsze zalety Właściwości

 PARATHOM® 
PRO

Wysokiej jakości oświe-
tlenie dla zastosowań 
profesjonalnych

 — Możliwość ściemaniania 2

 — Bardzo długa trwałość: aż do 45 000 godzin
 — Wysoka jakość światła dzięki nadzwyczajnemu oddawaniu barw: Ra > 90
 — Bardzo dobre dopasowanie jednorodności barwy światła: SDCM < 4
 — Wyjątkowo duże możliwości przełączania: aż do 1 000 000 cykli przełączania
 — 5 lat gwarancji 1

 PARATHOM® 
ADVANCED

Wysoka jakość i 
 elastyczność dla zasto-
sowań z możliwością 
ściemniania

 — Możliwość ściemaniania 2

 — Bardzo długa trwałość: aż do 40 000 godzin
 — Dobre oddawanie barw: Ra = 80
 — Bardzo dobre dopasowanie jednorodności barwy światła: SDCM < 5
 — Wyjątkowo duże możliwości przełączania: aż do 100 000 cykli przełączania
 — 5 lat gwarancji 1

 PARATHOM® Podstawowa oferta dla 
zastosowań bez możli-
wości ściemniania

 — Bardzo długa trwałość: aż do 30 000 godzin
 — Dobre oddawanie barw: Ra = 80
 — Wyjątkowo duże możliwości przełączania: aż do 100 000 cykli przełączania
 — 4 lata gwarancji 1

 PARATHOM®  
LED RETROFIT

Duża oferta lamp 
 RETROFIT w stylu 
 vintage

 — Lampy CLASSIC dostępne w wersji przezroczystej i matowej oraz z  
możliwością ściemniania2 lub bez

 — Przezroczyste lampy z innowacyjną technologią pręcików LED
 — Konstrukcja, wymiary i strumień świetlny odpowiadają porównywalnym  
żarówkom tradycyjnym lub halogenowym

 — Kąt wiązki światła aż do 300°
 — Bardzo długa trwałość: aż do 15 000 godzin
 — Reflektor PAR16, dzięki szklanej konstrukcji ze źródłem światła oraz oświetle-
niu pośrednim, wyglądem przywodzi na myśl żarówkę halogenową

 — Doskonały do instalacji ozdobnych

 PARATHOM® 
 SPECIAL

Rozwiązania LED dla 
specjalnych zastosowań

 — OSRAM PARATHOM® SPECIAL T26 między innymi do bardzo małych lamp
 — OSRAM PARATHOM® SPECIAL PIN G9 dla nastrojowych akcentów  
oświetleniowych, między innymi w salonach i piwnicach dyskotekowych

 — OSRAM PARATHOM® SPECIAL PIN G4 dla aplikacji typu „rozgwieżdżone 
niebo”

 — OSRAM LEDinestra® jako zamiennik dla tradycyjnych żarówek rurkowych

Nowoczesne piękno klasycznej konstrukcji
Nieważne, czy używasz ich w zastosowaniu profesjonalnym, 
komercyjnym czy w wysublimowanej przestrzeni prywatnej 
– nowe lampy OSRAM PARATHOM® LED  RETROFIT za-
pewniają eleganckie, imponujące i przyciągające uwagę 
rozwiązania oświetleniowe dla wszystkich rodzajów zasto-
sowań. Witają gości i klientów, tworząc ciepłą, przyjazną 
atmosferę oświetleniową (co jest zasługą ciepłobiałej bar-
wie światła o temperaturze barwowej 2 700 K), oraz poma-
gają stworzyć nowoczesne, stylowe przestrzenie.



1  Całkowita wydajność energetyczna oraz rozsył stru-
mienia świetlnego oprawy zależą od jej konstrukcji.

2  Zastąpienie 50 tradycyjnych świetlówek T8 w garażu 
SubstiTUBE® Value EM 1 500 mm. Założenia dla wyli-
czeń: cena energii elektrycznej 0,5 PLN/1 kWh, praca 
ciągła. Całkowita wydajność energetyczna oraz rozsył 
strumienia świetlnego oprawy zależą od jej konstrukcji.

3  Więcej informacji na stronie:  
www.osram.com/guarantee.

Prosta rozbudowa – zalety tub LED OSRAM:
 — Podłącz i używaj: prawdziwie nowoczesne rozwiązanie
 — Skuteczność świetlna: do 126 lm/W
 — Aż do 67 % oszczędności energii w porównaniu ze 
świetlówkami T8 1

 — Natychmiastowa emisja 100 % strumienia świetlnego: 
bez mrugania

Trzy stopnie jakości, nieograniczone zastosowania
Dzięki trzem klasom jakości: Advanced, Basic i Value, 
OSRAM SubstiTUBE® optymalnie spełnia wymogi szero-
kiej gamy zastosowań komercyjnych, przemysłowych i 
prywatnych.

OSRAM SubstiTUBE® Value:
 — Do 100 lm/W
 — Do użytku w domach, na  
klatkach schodowych, w  
garażach i piwnicach

 — 3 lata gwarancji 3

OSRAM SubstiTUBE® Basic:
 — Do 109 lm/W
 — Do użytku w magazynach,  
garażach podziemnych i  
korytarzach

 — 5 lat gwarancji 3

OSRAM SubstiTUBE® Advanced:
 — Do 126 lm/W
 — Do użytku w branży produkcyj-
nej (także w miejscach o eks-
tremalnych temperaturach 
otoczenia od –20 °C do +50 °C) 
lub przestrzeniach sprzedażo-
wych

 — 5 lat gwarancji 3

Tuby LED OSRAM:  
nowa grupa produktów

Advanced:
wysokie natężenie 

oświetlenia dla 
 zaawansowanych 
 zadań oświetlenio-

wych

Value:
Do zadań  

oświetleniowych o  
ograniczonym  

budżecie

Basic:
Doskonałe  

rozwiązanie dla 
prostych zadań 

oświetlenio- 
wych

Dlaczego tuby LED firmy OSRAM?
–  Okresy amortyzacji krótsze niz.  

6 miesia
’
cy2

–  Do pie
’
ciu razy dĺuz.sza trwaĺość  

w porównaniu z konwencjonalnymi 
świetlówkami 1, 2

–  Gwarancja do 5 lat 3

Innowacyjne tuby LED OSRAM SubstiTUBE® mogą już współpracować z oprawami oświe-
tleniowymi ze statecznikami elektronicznymi. Modele zasilane statecznikami tradycyjnymi 
zostały jeszcze lepiej zoptymalizowane. Teraz mogą rozbłysnąć prawdziwym blaskiem 
dzięki zwiększonej wydajności, lepszym warunkom gwarancji oraz obrotowym trzonkom.

Kampania OSRAM | Tuby LED: nowa grupa produktów
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Deklaracja OSRAM
Jakość i niezawodność
Podczas opracowywania i wytwarzania swoich produktów 
OSRAM spełnia najwyższe wymagania. Pełna kontrola 
 jakości zapewnia wysoką jakość produktów, pozwalając 
na dłuższe okresy gwarancji. Zgodność z oficjalnymi 
 dyrektywami oraz uznanymi znakami jakości podkreśla 
wysoki poziom bezpieczeństwa produktów. 

Gwarancja firmy OSRAM:
 — 5-letnia gwarancja3 dla lamp SubstiTUBE Advanced
 — 5-letnia gwarancja3 dla lamp SubstiTUBE Basic
 — 3-letnia gwarancja3 dla lamp SubstiTUBE Value

33

Bezpieczeństwo jest priorytetem
OSRAM nie uznaje kompromisów w kwestii bezpieczeń-
stwa produktów. Modele SubstiTUBE® HF spełniają nowe 
normy bezpieczeństwa IEC62776 dla lamp dwutrzonko-
wych. Zgodnie z wymaganiami normy w celu uniknięcia 
przypadkowego porażenia prądem podczas instalacji, 
 napięcie nie może pojawić się na trzonku przeciwnym do 
podłączonego. Certyfikat VDE również potwierdza zgod-
ność wszystkich produktów OSRAM SubstiTUBE® 
 Advanced i Basic z normami bezpieczeństwa.

Bezpieczna obsługa

Modele OSRAM SubstiTUBE® HF 

posiadają wbudowany przełącznik 

bezpieczeństwa, który uruchamia 

przepływ prądu tylko wtedy, gdy oba 

trzonki lampy zostaną podłączone. 

Dzięki tej funkcji produkty są zgodne 

z nowymi międzynarodowymi 

 normami bezpieczeństwa IEC62776 

dla lamp dwutrzonkowych.

Potencjalne ryzyko używania produktów innych 

firm bez przełącznika bezpieczeństwa

OSRAM SubstiTUBE® HF  

z przełącznikiem bezpieczeństwa

ECG

ECG



Oprawy oświetleniowe OSRAM Essentials 
LED: Nowoczesne możliwości

Niezawodne, oszczędne i łatwe w instalacji: Dzięki oprawom OSRAM Essentials LED dla 
najpopularniejszych zastosowań standardowych pomożesz klientom zoptymalizować  
jakość ich oświetlenia oraz obniżyć koszty obsługi podczas długotrwałego użytkowania.

Innowacyjne możliwości redukowania zużycia energii  
i zmniejszania kosztów tradycyjnych rozwiązań 
 oświetleniowych
Dzięki atrakcyjnym oprawom oświetleniowym Essentials 
LED pomożesz klientom zoptymalizować jakość ich oświe-
tlenia oraz obniżyć koszty jego eksploatacji. Każda z tych 
opraw zapewnia wysokiej jakości oświetlenie, wyjątkowo 
niskie zużycie energii, długą trwałość, łatwą instalację oraz 
wypróbowaną jakość firmy OSRAM. 

 — Wszechstronna oferta produktów oparta  
o technologię LED

 — Oszczędność energii aż do 80 % 1

 — Gwarancja do 5 lat 2

1 W porównaniu do oprawy oświetleniowej w technologii konwencjonalnej
2 Dokładne warunki znajdziesz na: www.osram.com/guarantee

Dlaczego oprawy OSRAM 
 Essentials LED?
–  Bezpośredni zamiennik dla 

opraw w technologii  
konwencjonalnej

–  Prosty montaz. i podĺa
’
czenie

–  Zgodność ze wszystkimi  
normami IEC

Listwy  

oświetleniowe

Oprawy ścienne  

i sufitowe

Oświetlenie typu 

Downlight 

Oprawy odporne  

na wilgoć

Oprawy  

oświetleniowe  

typu High Bay

Oprawy do użytku 

zewnętrznego

Oprawy wnękowe

Kampania OSRAM | Oprawy oświetleniowe LED: Nowoczesne możliwości



OSRAM LIGHTIFY: Bezprzewodowy  
system sterowania oświetleniem

LIGHTIFY to innowacyjny system sterowania oświetleniem firmy OSRAM. Przy pomocy inteli-
gentnych urządzeń (np. smartfony czy tablety) użytkownicy mogą bezprzewodowo programo-
wać i sterować zintegrowanymi z LIGHTIFY oprawami oświetleniowymi, lampami LED, prze-
łącznikami i sprzęgaczami przycisków, czujnikami oraz kompletnymi systemami LIGHTIFY.

Prosty, inteligentny, wszechstronny
LIGHTIFY pozwala nie tylko na zdalne i/lub automatyczne 
włączanie i ściemnianie, ale również na kontrolę tempera-
tury barwowej światła i kolorowego RGB. 
LIGHTIFY działa w oparciu o transmisję w standardzie 
 ZigBee®. Sercem systemu jest bramka podłączona do 
 rutera WLAN1. Bramka ma również możliwość pełnienia 
roli hotspotu WLAN do niezależnej od sieci konfiguracji 
wstępnej.

LIGHTIFY Pro i LIGHTIFY Home
Istnieją dwa różne systemy LIGHTIFY: LIGHTIFY Pro dla 
zastosowań profesjonalnych w ramach średniej wielkości 
instalacji oświetleniowych, zawierających maksymalnie 
100 punktów świetlnych (np. w biurach), oraz LIGHTIFY 
Home dla mniejszych instalacji, zawierających maksymal-
nie 50 punktów świetlnych (np. w prywatnych domach). 

LIGHTIFY Home zapewnia użytkownikom proste rozwiąza-
nie z kategorii „podłącz i używaj” oraz możliwość użytko-
wania wybranych lamp i opraw oświetleniowych. 
 LIGHTIFY Pro pozwala również na integrację komponen-
tów DALI oraz oferuje kilka dodatkowych funkcji (np. czuj-
niki, sprzęgacze przycisków, zegar czasu rzeczywistego, 
ustawianie scen świetlnych czy grupowanie opraw). Dzięki 
LIGHTIFY Pro posiadane już standardowe instalacje mogą 
łatwo zostać ulepszone do nowoczesnych opraw sterowa-
nych bezprzewodowo.

Czym jest ZigBee®? 
ZigBee® to światowy standard w zakresie bezprzewo-
dowej transmisji danych. W porównaniu na przykład 
do WLAN czy Bluetooth, ZigBee® stworzono specjal-
nie dla transmisji małych ilości danych, np. w inteli-
gentnych domach. Technologia oferuje między innymi 
bardzo niskie zużycie energii oraz pozwala na długo-
trwałe, niezawodne i bezawaryjne użytkowanie.

1 Uwaga: ruter WLAN nie jest dołączany do systemu LIGHTIFY.

Kampania OSRAM | LIGHTIFY



 

Oprogramowanie konfiguracyjne dla komputerów

WLAN

WLAN

WLAN

LAN
LAN

Aplikacja konfiguracji wstępnej/ 

aplikacja sterowania

Oprawy oświetleniowe i 

komponenty LIGHTIFY Pro

Oprawy oświetleniowe i 

lampy LIGHTIFY Home

Pro Gateway

Ruter

ZigBee®

Twoje korzyści
 — Dodatkowa korzyść dzięki nowemu segmentowi:  
rozwiązaniu w zakresie sterowania oświetleniem  
dla małych i średnich projektów 
– Innowacyjny bezprzewodowy system dla klientów,  
 którzy szukają inteligentnych rozwiązań 
– Szybka i łatwa instalacja bez przewodów kontrol- 
 nych, co czyni system idealnym dla remontów czy  
 instalacji w trudno dostępnych miejscach

 — Rozwiązanie dla nowych i istniejących instalacji dzięki 
możliwemu unowocześnieniu opraw wolnostojących, 
konwencjonalnych i DALI do odpowiadających im kom-
ponentów LIGHTIFY Pro

 — Szeroka oferta produktów LIGHTIFY dla profesjonal-
nych i prywatnych użytkowników

 — Szybkie i łatwe programowanie i konfiguracja systemu 
dzięki predefiniowanym trybom oświetleniowym  
(np. pojedyncze biuro, open space, hol)

Możliwa konfiguracja systemu LIGHTIFY: bramka jest sercem systemu LIGHTIFY, które łączy wszystkie oprawy, lampy i komponenty. Kiedy 

używana jest bramka systemu Pro, LIGHTIFY Pro i Home mogą być używane jednocześnie. (Miej na uwadze maksymalną liczbę punktów świetl-

nych dla LIGHTIFY Home.)

Korzyści dla klienta
 — Oszczędność kosztów dzięki technologii LED oraz 
 inteligentnemu, opartemu o możliwość sterowania 
oświetleniu

 — Wysoce elastyczne bezprzewodowe sterowanie oświe-
tleniem przy użyciu urządzeń mobilnych – na miejscu i 
zdalnie – lub sprzęgaczy przycisków

 — Najnowocześniejsza technologia oświetleniowa LED o 
wysokiej wydajności energetycznej

 — Szeroki zakres funkcji (np. ściemnianie, kontrola tem-
pratury barwowej i koloru) LIGHTIFY Pro

 — System może być w każdej chwili dostosowany do 
zmian w strukturze

 — Darmowe aplikacje konfiguracji i sterowania

Dlaczego OSRAM LIGHTIFY?
–  Sterowanie oświetleniem 
przy uz.yciu aplikacji na 
smartfon lub tablet–  Szeroka gama zastosowań

–  Sterowanie oświetleniem  
bez potrzeby prowadzenia 
przewodów ani wywiercania 
otworów w ścianie–  Prosta instalacja i obsĺuga

Kampania OSRAM | LIGHTIFY: Bezprzewodowy system sterowania oświetleniem


