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KIM 
JESTEŚMY

Jesteśmy polskim producentem specjalistycznych, przemysłowych opraw oświetleniowych. Od ponad 10 lat tworzymy 
zaawansowane i nowatorskie rozwiązania. Specjalizujemy się w konstrukcjach dedykowanych do ciężkich warunków pracy. 

Projektujemy, produkujemy i sprzedajemy oprawy oświetleniowe dedykowane różnym sektorom rynku, 
a naszą ofertę produktową podzieliśmy na pięć głównych działów: oprawy i akcesoria przeciwwybuchowe, oprawy 
wandaloodporne (dla infrastruktury kolejowej i przejść podziemnych), oprawy do więzień i zakładów penitencjarnych, oprawy 
oświetleniowe dla przemysłu, oświetlenie tuneli samochodowych

Wspomagamy klienta na etapie doboru i projektowania oświetlenia a także opracowujemy 
specjalne, dedykowane konkretnej aplikacji rozwiązania.

GDAŃSK

Oświetlenie przemysłowe, ze względu na jego stałe użytkowanie, wymaga wysokiej niezawodności 
oraz odporności na warunki środowiskowe panujące w miejscu pracy. Specy�czne środki chemiczne 

oraz ekstremalne temperatury używane w procesie produkcyjnym mogą przyczyniać się do skrócenia 
żywotności opraw oświetleniowych. Będąc w pełni świadomi wyzwań, jakim muszą stawić czoła nasze 
produkty opracowaliśmy szeroką gamę rozwiązań dedykowanych do różnych aplikacji.

 Do produkcji używamy jedynie materiałów najwyższej jakości pochodzących od renomowanych 
producentów. Dzięki rygorystycznym procedurom kontroli jakości możemy zaoferować produkty 

gwarantujące długą i bezproblemową eksploatację.

Stawiając na rozwój i ciągłe doskonalenie produktowe do każdego projektu staramy się podejść 
odrębnie. Dział R&D pracuje nad rozwojem naszej oferty w oparciu o najnowocześniejsze 
rozwiązania dostępne na rynku. Przygotowujemy indywidualne wykonania naszych opraw 
dopasowane do potrzeb klienta i zgodne z aktualnymi branżowymi normami unijnymi. 

Jakość naszych produktów potwierdzają certy�katy i badania. Posiadamy Certy�kowany System 
Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO9001.

PROJEKTOWANIE
I ROZWÓJ

TECHNOLOGIA DLA PRZEMYSŁU

Wydajność do 
160lm/W

Odporność na 
ciężkie warunki 

pracy

24
VDC

Specjalne moduły 
LED 24VDC

 

Odporność na 
wibracje

Hermetyzowane 
moduły LED



EMERGENCY

Wodoszczelna i pyłoszczelna przemysłowa oprawa do 
ciężkich warunków pracy. Obudowa ze stali ocynkowanej 
lub nierdzewnej. Klosz z poliwęglanu. Oprawa o wysokiej 
odporności na uderzenia IK10. 
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INS340LED
Wodoodporna i pyłoszczelna oprawa oświetleniowa z 
modułami LED. Obudowa wykonana z GRP, klosz z 
poliwęglanu. Klamry ze stali nierdzewnej. Dla wersji C4 
przewidziano hermetyzowane moduły LED.
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IP67 IP66 +70°C -40°C
3h

EMERGENCY INS400LED
Aluminiowa oprawa z wydajnymi modułami LED. Szeroka 
paleta opcji kon�guracyjnych. Nowoczesny design. Bardzo 
szeroki zakres temperatur pracy.

Oprawa posiada zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 4kV 
oraz specjalne zasilacze przystosowane do pracy w ciężkich 
warunkach przemysłowych.

INS400LED może być wyposażona w 3h moduł awaryjny z 
funkcją autotestu.  Oprawa przystosowana jest do montażu 
piktogramów.
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HIGH  
OUTPUT SPECJALISTYCZNE

NAŚWIETLACZE PRZEMYSŁOWE

BLASTING
PROTECT
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GRID VENT PLUG

HIGH
OUTPUTHPL450LED

Przemysłowy naświetlacz LED o wysokim strumieniu świetlnym i znakomitej 
wydajności. Obudowa oprawy została wykonana z aluminium oraz stali 
nierdzewnej. Szeroka paleta opcji kon�guracyjnych oraz różne rodzaje optyki 
pozwalają na dopasowanie oprawy do wymagań miejsca pracy. Nowoczesny 
design został oparty na autorskich pro�lach aluminiowych, estetycznym 
wykończeniu klosza oraz kontrastujących elementach w kolorze szarym.

HPL450LED może być wyposażona w dodatkową siatkę chroniącą klosz 
oprawy. W przypadku instalacji zewnętrznych oprawę można wyposażyć 
w specjalne zaślepki oddychające.
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INS350LED
Wodoszczelna i pyłoszczelna oprawa przemysłowa z hermetyzowanymi 
modułami LED przeznaczona do ciężkich warunków pracy. Obudowa z 
blachy nierdzewnej o podwyższonej kwasoodporności, klosz ze szkła 
hartowanego, PC lub PMMA. Łatwy i szybki montaż. Dzięki specjalnym 
modułom LED oprawa może być używana w instalacji elektrycznej prądu 
stałego (DC) o napięciu od 24V.

OPRAWY DO AGRESYWNYCH
WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH

INS242LED
Rurowa oprawa z modułami LED przeznaczona do ciężkich warunków 
pracy. Obudowa wykonana z grubego poliwęglanu lub szkła 
borowo-krzemowego. Bardzo wysoki stopień ochrony IP69K. Oprawa 
wyposażona w specjalną optykę rozpraszającą strumień świetlny 
modułów. Opcjonalne wykonanie ze specjalnymi, stabilizowanymi, 
modułami LED 24VDC.
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ZAKŁADY
CHEMICZNE
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NASZE REALIZACJE
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ATM Lighting sp. z o.o. 
ul. Maszynowa 30A
80-298 Gdańsk

tel:  +48 58 347 51 07
o�ce@atmlighting.pl

www.atmlighting.pl
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