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ATM Lighting powstała z inicjatywy osób związanych z branżą oświetleniową. Projektujemy i produkujemy 
przemysłowe oprawy oświetleniowe. Zespół stanowią ludzie z wieloletnim doświadczeniem przedmiotowym.  
Zaangażowanie naszych pracowników przekłada się na znakomite relacje z klientami. Sercem �rmy jest zakład 
produkcyjny, zlokalizowany w przemysłowej dzielnicy Gdańska. 

Nasze produkty cechuje wysoka jakość i niezawodność. Są one projektowane i produkowane w 
Polsce. Posiadamy wdrożony i nadzorowany system zarządzania jakością, zgodny z normą 
ISO9001.

GDAŃSK / POLSKA

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. 

Oferujemy oprawy dedykowane różnym gałęziom przemysłu. Dzięki osobnemu podejściu do 
każdego zamówienia, jesteśmy w stanie dostarczyć urządzenia dopasowane  do szczególnych 

wymagań różnych środowisk pracy.

Oświetlenie przemysłowe, ze względu na jego stałe użytkowanie, wymaga wysokiej 
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.

Oprawy do przemysłu spożywczego posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny. 
Dzięki autorskiej technologii hermetyzowania modułów LED, odpornych na działanie 
NH3, możemy zaproponować również rozwiązania dedykowane do hodowli zwierząt.

PROJEKTOWANIE
I ROZWÓJ

TECHNOLOGIA DLA PRZEMYSŁU

Wydajność do 
136lm/W

Odporność na 
ciężkie warunki 

pracy

24
VDC

Specjalne moduły 
LED 24VDC

 

Odporność na 
wibracje

Hermetyzowane 
moduły LED
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HPL425LED

Przemysłowa oprawa oświetleniowa z modułami LED do zastosowań 
wewnętrznych oraz zewnętrznych. Dzięki zastosowaniu specjalnych, 
opcjonalnych wibroizolatorów może pracować w miejscach narażonych na 
silne drgania.

HPL440LED
Przemysłowy naświetlacz z modułami LED o bardzo wysokim strumieniu 
świetlnym. Wyposażona w soczewki skupiające. Dzięki zastosowaniu 
specjalnych, opcjonalnych wibroizolatorów może pracować w miejscach 
narażonych na silne drgania.

HPL430LED

Naświetlacz LED o wysokim strumieniu świetlnym. Obudowa wykonana z 
wytrzymałego oksydowanego aluminium. Wysoki stopień ochrony IP66. 
Oprawa dostępna z różnymi wariantami optyki.
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IP66

HIGH
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INS230LED

Wodoodporna i pyłoszczelna oprawa oświetleniowa z modułami LED 
charakteryzująca się poliwęglanowym kloszem i obudową odporną na 
działanie promieniowania UVA oraz nierdzewnymi klamrami.

IP66 IP67
UV++
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OŚWIETLENIE
DO HODOWLI ZWIERZĄT

INS270LED

Przemysłowa oprawa z hermetyzowanymi modułami LED. Specjalnie 
dobrane materiały odporne na działanie agresywnego chemicznie 
środowiska (np. amoniak) sprawiają, że oprawa idealnie nadaje się do 
przemysłu spożywczego oraz hodowli zwierząt.
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OŚWIETLENIE
ZAKŁADÓW PRZETWÓRSTWA
SPOŻYWCZEGO

INS360LED
Wodoszczelna i pyłoszczelna oprawa przemysłowa z obudową wykonaną 
ze stali nierdzewnej. Klosz wykonany w technologii safety-glass, która 
zapobiega dostaniu się odłamków do procesu produkcyjnego w razie 
ewentualnego uszkodzenia oprawy.

IP65PZH

SAFETY
GLASS IFS

STANDARDNIRO

OPRAWY DO KANAŁÓW
REWIZYJNYCH
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INS240LED
Rurowa oprawa z modułami LED. Obudowa wykonana z grubego 
poliwęglanu. Bardzo wysoki stopień ochrony IP68. Oprawa wyposażona w 
specjalną optykę rozpraszającą strumień świetlny modułów. Opcjonalne 
wykonanie ze specjalnymi, stabilizowanymi, modułami LED 24VDC.

OPRAWY DO EKSTREMALNYCH
TEMPERATUR PRACY

+65°C-40°C

IP67
IK10

+65°C-40°C

INX340LED
Wodoszczelna i pyłoszczelna przemysłowa oprawa z modułami LED oraz 
specjalną optyką, przeznaczona do pracy w instalacjach przemysłowych w 
miejscach o wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze otoczenia.
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