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pre chemický 

priemysel



 O NÁS 
Spoločnosť AMI spol. s r.o., Nové Zámky bola založená v roku 1992 
pôvodne ako obchodná spoločnosť, ktorá sa časom vyprofilovala ako 
výrobno-obchodná spoločnosť. V roku 2001 pristúpil do spoločnosti nový 
spoločník – firma FAEBER Lighting Systems S.p.A. Bergamo (Taliansko). 

Za roky nášho pôsobenia na trhu so svetelnou technikou máme za sebou 
množstvo realizácií. Medzi tých spokojných klientov, ktorých môžeme s 
hrdosťou spomenúť v našich referenciách, patria aj také spoločnosti ako 
Slovnaft, Volkswagen, Osram, Jadrová Elektráreň Mochovce, Metro Cash 
& Carry, Continental, Prima Banka, Coop Jednota, Slovenská poisťovňa 
Nové Zámky, mnohé obchodné centrá, školy a realizovali sme aj 
osvetlenie športových areálov; napr.: osvetlenie plochy s umelou trávou 
v Považskej Bystrici, športová hala v Považskej Bystrici, futbalový štadión 
Dolnom Kubíne, Národné Bowlingové Centrum v Bratislave, technické 
priestory City Areny v Trnave, zimný štadión v Rožňave, technické 
priestory zimného štadiónu vo Vranove nad Topľou. 

Ďalej je potrebné spomenúť riešenia a realizácie verejného osvetlenia v 
rôznych mestách a obciach. Naša spoločnosť je schopná na základe 
požiadavky zákazníka realizovať verejné osvetlenie s modernou LED 
technológiou a technológiou riadenia výkonu, čo umožňuje dosiahnuť 
významné úspory v spotrebe elektrickej energie. Rekonštrukciu 
verejného osvetlenia sme v spolupráci s našimi obchodnými partnermi 
riešili napr. v Nových Zámkoch, Štúrove, Sládkovičove, Kameníne, Lúčnici 
nad Žitavou, Martinovej, Vieske nad Žitavou, Rumanovej, Polom-Hnúšti, 
Hačave-Skálie, Háčave, Brátne. 

V ponuke máme svietidlá s lineárnymi žiarivkami ako aj s progresívnymi 
LED zdrojmi. Komponenty na výrobu svietidiel sú od renomovaných 
svetových výrobcov LED modulov a elektronických predradníkov. 
Svetelné sústavy podľa požiadaviek zákazníka je možné projektovať s 
riadením intenzity osvetlenia, kde sústava osvetlenia v konkrétnych 
priestoroch môže zohľadňovať príspevok denného osvetlenia v daných 
priestoroch, čo umožňuje dosahovať ďalšie výrazné úspory v spotrebe 
elektrickej energie. 



LED  TECHNOLÓGIA 
Návrhy umelého osvetlenia priemyselných priestorov logicky využívajú 
najmodernejšie, avšak overené a spoľahlivé  technológie. Ich súčasťou sú 
aj profesionálne svetelné zdroje LED s množstvom výhod:  

V porovnaní s konvenčnými svetelnými zdrojmi nižšia energetická 
náročnosť a zároveň vysoké merné svetelné výkony (188lm/W pri 
Tp=50°C). Pri správnej konfigurácii svietidla (predradník, svetelný zdroj, 
chladenie) výrazne dlhšia životnosť 50 000 hod. (L80, B10).  

Elektronické predradníky umožňujú široké možnosti ovládania a 
stmievania osvetľovacej sústavy, resp. jednotlivých svietidiel, či skupín 
svietidiel.  

Sú dostupné všetky požadované teploty chromatickosti a vysoký index 
podania farieb.  

V kombinácii s vhodnými optikami sa otvárajú široké aplikačné možnosti. 



Challenger LED

Svietidlo Challenger je určené do 

náročného priemyselného prostredia s 

vysokým výskytom prachu a vlhkosti s 

krytím IP66, ako sú výrobné haly, 

hospodárske objekty, sklady a dielne. 

Vďaka svojej robustnej konštrukcii 

odoláva svietidlo aj silným nárazom a jeho 

mechanická odolnosť je certifikovaná na 

stupeň ochrany IK09. Svietidlo Challenger 

je vyrobené z chemicky stálych materiálov, 

ktoré ho predurčujú na použitie v 

chemickom priemysle. Teleso svietidla je 

vyrobené z nerezového plechu triedy EN 

1.4571, hrúbky 1,5mm. Kryt svietidla je 

vyrobený z eloxovaného hliníka. Svietidlo 

je konštruované tak, aby odolávalo silným 

vibráciám či prúdu vody pod tlakom 

100kPa.



3R LED moduly 

…osadené tromi radmi LED čipov …využívajúce vhodné 3R optiky 

Úzka 30° Široká 90° 

Difúzna Regálová 
symetrická 

Extra široká 110° 

Regálová 
asymetrická 

Široká 60° 

Svetelnú časť tvorí tvrdené kalené sklo, ktoré je podlepené bezpečnostnou fóliou. 
Svetlo z LED modulov je distribuované pomocou optických krytov. Na výber je sedem 
druhov optík, v závislosti od priestoru osvetlenia. 



Technická charakteristika 

Svietidlo Challenger je určené do prostredia s okolitou teplotou Ta = -25°C až +45°C. Pri 
tejto zostave je napájací zdroj oddelený od svetelnej časti. Oddelením sa eliminuje 
vzájomné pôsobenie tepla medzi elektronickým predradníkom a LED modulmi. Takto 
riešená konštrukcia zároveň v budúcnosti umožňuje jednoduchú výmenu LED modulu 
po dosiahnutí svojej životnosti za generačne novšie typy s vyššími mernými výkonmi. 
Predradníkový box je možné osadiť až dvomi elektronickými predradníkmi, čo 
umožňuje napájať dve svietidlá súčasne. Svetelnú sústavu je možné vybaviť 
elektronickými predradníkmi s DALI riadením a tým efektívne ovládať celú osvetľovaciu 
sústavu. Vďaka tejto funkcii môže takto vybavená svetelná sústava dosahovať veľké 
úspory elektrickej energie. 

Pre napájanie samotného predradníkového boxu alebo prepojenie medzi svietidlom a 
predradníkovým boxom sú použité prepojovacie káble s konektormi od spoločnosti 
Wieland. Tieto špeciálne konektory zabezpečujú  pevný spoj v krytí až IP68. Tento 
konektor zároveň umožňuje rýchle pripojenie svietidla bez nutnosti otvárania svietidla a 
je pripravené na možnosť trojfázového prepojenia alebo DALI riadenia. Svietidlo je 
vybavené paropriepustným ventilom, ktorý slúži na vyrovnávanie tlaku medzi svietidlom 
a okolím.



Chemická odolnosť nerezovej ocele 

Nerezová oceľ triedy EN 1.4571 sa vyznačuje zvlášť vysokou odolnosťou voči 
chemikáliám ako sú:

 Amoniak
 Benzén
 Benzín
 Čpavok
 Dusičnan amonný/draselný/olovnatý
 Dusitan sodný
 Etanol
 Fenol
 Fluorid sodný
 Fluorovodík
 Formaldehyd
 Fosforečnan
 Hydrogensíran
 Hydrogensyričitan
 Hydroxid draselný/sodný/vápenatý
 Chlorečnan draselný/sodný
 Chlorid amónny/barnatý/draselný/horečnatý/ortuťový/sýrny/vápenatý
 Kyselina boritá/citrónová/dusičná/dusitá/fosforečná
 Kyselina chromová/kyanovodíková/mliečna/octová/sírová/siričitá
 Jód
 Kyanid draselný/meďnatý
 Manganistan draselný
 Olej
 Oxid fosforečný/uhličitý
 Peroxid sodný/vodíka
 Ropa
 Síra
 Síran amónny/draselný/hlinitý/horečnatý/sodný/vápenatý/železitý
 Siričitan amónny/sodný/vápenatý
 Sulfid sodný
 Uhličitan amónny/draselný/sodný

a iné...



CHALLENGER LED

Light source Lighting fixture Description/Dimensions
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Konektor Wieland umožňuje rýchle pripojenie svietidla bez 
nutnosti rozoberania. Možnosť trojfázového prepojenia alebo 
DALI. 

Svietidlo je osadené paropriepustným ventilom, ktorý slúži 
na vyrovnávanie tlaku medzi svietidlom a okolím.   

The Wieland connector allows fast connection of the 
luminaire without the need to disassemble. Three - phase 
connection option or DALI.

The luminaire is fitted with a vapor-permeable valve that serves 
to balance the pressure between the luminaire and the 
surroundings.



 Účel použitia:
LED
vonkajších
a

 prostrediu. agresívnemu
 chemicky a vode tlakovej alebo striekajúcej vlhku, prachu, odolné

dielní s vysokou hustotou znečisťujúcich látok. Svietidlá sú 
 skladov prevádzok, poľnohospodárskych priestorov, 

 a vnútorných priemyselných osvetlenie na určené je svietidlo 

 Technický popis:
Teleso

Nosná
eloxovaní.

LED

telesom Napájanie
 IP66 systém konektorový zabezpečuje svietidla

 . spoje skrutkové a tesnenie zabezpečuje 
 a sklom medzi svietidla Tesnenie skla. bezpečnostného

 kaleného z vyrobený je kryt svetelnočinný 
 

ochranný
projektu, požiadaviek podľa systém optický a moduly 

 upevnené sú doske Na  povrchovo
 profilu hliníkoveho z vyrobená je svietidla doska  plechu.

 antikorového nehrdzavejúceho z vyrobené je svietidla 

     Technické parametre:
Napájacie napätie:   
Napájanie modulu: LED 

230V, 
150mA

  
 500mA - 

50Hz

Predradník: elektronický
Krytie:  IP 66
Trieda ochrany: I.

     Inštalácia a montáž:
Po vybalení je teleso svietidla pripravené k montáži na
strop alebo na uchytenie na štandardizované nosníky U41.
Pripojenie na elektrickú sieť sa zabezpečuje pomocou IP 
konektorov. Svietidlo nie je potrebné otvárať.

    Application:
Lighting fixture is 

 environments.
 aggressive chemically and water pressurized or splashing

 moisture, dust, to resistant are Luminaires pollutants. of density
 high with workshops and warehouses farms, spaces, outdoor
 and indoor industrial of lighting forintended 

     Technical description:

 IP66
 provides system connector supply . Power connections screw and

 seal the ensures body fixtures the and glass the between Seal glass.
 safety tempered of made is cover pticalo protective project, the

 of uirementsqre the to according system optical and modules LED
 mounted is board The aluminum. anodized natural of made is plate

 Carrying plate. stainless-steel corrosion-resistant of made is Body

     Technical data:
Supply 
Supply  module: LED 

voltage: 
 

230V, 
150mA

 
 

 500mA - 
50Hz

Control gear: electronic
Protection degree: IP 66
Protection class:  I.

     Installation and assembly:
After

 !open to need not does Luminarie connectors.
 IP by provided is connection mains A 1.4U beams

 standardized on mounting or ceiling the on mounting
 for ready housing luminarie the unpacking 

CHALLENGER LED 
LED 

 







AMI – úsporné svietidlo pre každú príležitosť! 

AMI spol. s r.o. 
Komárňanská cesta 13 
940 43 Nové Zámky 

Tel.: +421 35 692 3900 
www.ami.sk 
ami@ami.sk 

Svetelné systémy Stropné interiérové Zabudovateľné interiérové 

Uličné Núdzové Nevýbušné 

Svetlomety Priemyselné Parkové a záhradné 

Zdravotníctvo LED profily a pásy Svetelné zdroje 
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