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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.

Certy�kacja naszych produktów stanowi potwierdzenie kompetencji projektowych 
i utrzymania najwyższych norm jakościowych. Oprawy ATM Lighting w zależności 
od obszaru zastosowania posiadają certy�kat ATEX, PZH, dopuszczenie PKP PLK           
i CNBOP.

Oświetlenie dworców kolejowych, przejść podziemnych, tuneli i innych 
miejsc użyteczności publicznej wymaga opraw nie tylko efektywnych                     
i wydajnych, ale przede wszystkim wyjątkowo wytrzymałych. Takich, które 
sprawdzą się w ekstremalnych przypadkach wandalizmu, jak np. podpalenia, 
uderzenia ciężkimi narzędziami, czy pokrycie gra�ti.

Nasze oprawy posiadają badania określające stopień odporności na udar 
powyżej IK10 (IK10+) wykonane w akredytowanym laboratorium 
badawczym, zgodnie z obowiązującymi normami. Dodatkowo 
przeprowadzone przez nas badania wewnętrzne wykazały ich odporność          
na uderzenia z siłą 150J. 
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OPRAWY WANDALOODPORNE
OŚWIETLENIE PRZEJŚĆ
PODZIEMNYCH I PERONÓW
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IK10+ 150J

INV320LED

Wandaloodporna oprawa z modułami LED, do montażu narożnego, 
cechująca się bardzo wysokim stopniem odporności na udar (IK10+). 
Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. Klosz z grubego poliwęglanu. 
Specjalne zamknięcie uniemożliwia dostęp osobom niepowołanym. 
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INV320LED-..-SF

Wandaloodporna oprawa z modułami LED, przeznaczona do montażu       
na su�cie lub ścianie, cechująca się bardzo wysokim stopniem odporności 
na udar (IK10+). Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. Klosz z grubego 
poliwęglanu. Specjalne zamknięcie uniemożliwia dostęp osobom 
niepowołanym. 
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INV320LED-..-RC

Wandaloodporna,  wpuszczana oprawa z modułami LED cechująca                
się bardzo wysokim stopniem odporności na udar (IK10+). Obudowa 
wykonana ze stali nierdzewnej. Klosz z grubego poliwęglanu. Specjalne 
zamknięcie uniemożliwia dostęp osobom niepowołanym.

INV360LED

Wodoodporna oprawa z modułem LED. Obudowa wykonana ze stali 
nierdzewnej. Klosz z grubego poliwęglanu. Specjalne zamknięcie 
uniemożliwia dostęp osobom niepowołanym. 

IK10+
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SPRAWDZONA KONSTRUKCJA I NIEZAWODNOŚĆ

Seria opraw INV to bardzo wytrzymałe konstrukcje przeznaczone do oświetlania miejsc narażonych na akty wandalizmu. Wykonane 
ze stali nierdzewnej w celu zapewnienia jak najwyższej odporności na czynniki środowiskowe. Oprawy posiadają bardzo wysoki 
stopień ochronności na udar mechaniczny zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 50102:2001,  PN-EN 60598-1, PN-EN 60068-2-75. 

GDAŃSK WRZESZCZ PKP

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.

Certy�kacja naszych produktów stanowi potwierdzenie kompetencji projektowych 
i utrzymania najwyższych norm jakościowych. Oprawy ATM Lighting w zależności 
od obszaru zastosowania posiadają certy�kat ATEX, PZH, dopuszczenie PKP PLK           
i CNBOP.

Oświetlenie dworców kolejowych, przejść podziemnych, tuneli i innych 
miejsc użyteczności publicznej wymaga opraw nie tylko efektywnych                     
i wydajnych, ale przede wszystkim wyjątkowo wytrzymałych. Takich, które 
sprawdzą się w ekstremalnych przypadkach wandalizmu, jak np. podpalenia, 
uderzenia ciężkimi narzędziami, czy pokrycie gra�ti.

Nasze oprawy posiadają badania określające stopień odporności na udar 
powyżej IK10 (IK10+) wykonane w akredytowanym laboratorium 
badawczym, zgodnie z obowiązującymi normami. Dodatkowo 
przeprowadzone przez nas badania wewnętrzne wykazały ich odporność          
na uderzenia z siłą 150J. 



INV320LED-..-LN

Wandaloodporna oprawa z modułami LED, przeznaczona do montażu 
narożnego jako jeden z modułów systemu LINE. Za obudową oprawy 
znajduje się wolna przestrzeń do przeprowadzenia np. natynkowej 
instalacji elektrycznej. Bardzo wysoka odporność na udar (IK10+). 
Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. Klosz z grubego poliwęglanu. 

INV320LED-..-LNS (SENSORBOX)

Wykonana ze stali nierdzewnej, wandaloodporna obudowa 
zaprojektowana do umieszczania w niej kamer, głośników, czujników          
lub innych urządzeń. Istnieje także możliwość zamontowania sensorów 
bezpośrednio wewnątrz oprawy oświetleniowej. Obudowa przeznaczona 
do montażu narożnego jako jeden z modułów systemu LINE.

INV320LED-..-LNP (BLIND PLUG)

Wykonana ze stali nierdzewnej, wandaloodporna, pusta obudowa 
(zaślepka) pełniąca rolę dystansu pomiędzy innymi modułami. Dostępna       
w różnych długościach. Przeznaczona do montażu narożnego jako jeden             
z modułów systemu LINE. Za obudową znajduje się wolna przestrzeń            
do przeprowadzenia np. natynkowej instalacji elektrycznej.

INV320LED-..-LNC (CONNECTOR)

Wandaloodporny łącznik rogowy z możliwością dostosowania kształtu              
i rozmiaru, w celu zapewnienia ciągłości systemu LINE. Łącznik mocowany 
jest bezpośrednio do obudowy sąsiednich modułów. Wykonany ze stali 
nierdzewnej. Cały system modułowy LINE wysposażony jest w zamknięcia 
uniemożliwiające dostęp osobom niepowołanym.

MODUŁOWY
SYSTEM OPRAW

 W LINII

DOWOLNA KONFIGURACJA

System modułowy oparty o oprawy INV320LED pozwala na tworzenie linii świetlnych charakteryzujących się zwartą konstrukcją oraz 
oraz wysoką odpornością mechaniczną. Doskonale sprawdza się  przy oświetlaniu tuneli, przejść podziemnych i ciągów 
komunikacyjnych. System posiada wysoki stopień ochrony IP65 oraz IK10+. Dzięki bliskiej współpracy z klientem istnieje możliwość 
indywidualnego dopasowania poszczególnych elementów w celu spełnienia specy�cznych wymagań.



INP320LED-..-SF

Nasu�towa, wytrzymała oprawa oświetleniowa z modułami LED 
cechująca się bardzo wysokim stopniem odporności na udar IK10+. 
Oprawa opcjonalnie wykonana z dodatkowym źródłem swiatła 
Night Light, zasilanym z zewnętrznej puszki zasilającej. 

INP320LED

Przysu�towa, wytrzymała oprawa oświetleniowa z modułami LED 
cechująca się bardzo wysokim stopniem odporności na udar IK10+. 
Oprawa opcjonalnie wykonana z dodatkowym źródłem swiatła 
Night Light, zasilanym z zewnętrznej puszki zasilającej.

INP320LED-..-RC

Wpuszczana, wytrzymała oprawa oświetleniowa z modułami LED 
cechująca się bardzo wysokim stopniem odporności na udar IK10+. 
Oprawa opcjonalnie wykonana z dodatkowym źródłem swiatła 
Night Light, zasilanym z zewnętrznej puszki zasilającej.
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INP330LED

Wpuszczany, wytrzymały kaseton z modułami LED zapewniający 
stopień odporności na udar IK10+. Specjalne zamknięcie 
uniemożliwia dostęp osobom niepowołanym. 

OŚWIETLENIE WIĘZIEŃ
I ZAKŁADÓW
PENITENCJARNYCH

ROZWIĄZANIA DOPASOWANE DO POTRZEB

INP320LED to seria specjalistycznych opraw przeznaczonych do oświetlania więzień i zakładów penitencjarnych. Dzięki 
szerokiej gamie dodatkowych opcji, takich jak: sensory ruchu, kamery, oświetlenie nocne mogą być stosowane wszędzie tam, 
gdzie wymagany jest stały nadzór nad środowiskiem i ludźmi. Dzięki specjalnym 24V modułom LED istnieje możliwość 
wykonania opraw w III klasie ochronności w celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa w przypadku jakichkolwiek prób 
ingerencji.
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ATM Lighting sp. z o.o. 
ul. Budowlanych 31 
80-298 Gdańsk
tel:  +48 58 347 51 07

o�ce@atmlighting.pl

www.atmlighting.pl


