VÝROBKY OSVĚTLENÍ

VÍTEJTE VE SVETĚ AVIDE!
AVIDE přibližuje technologie budoucnosti k současné době a viditelné uživatelské kvalitě!
Pravděpodobně i vám záleží na tom, v jakém světě naše děti vyrostou. Úspora energie a ochrana životního prostředí jsou
důležité pro každého. Cílem AVIDE je chránit příští generaci v současnosti. Přemýšlejte o tom, jaké by to bylo být schopen
chránit zdraví vašeho životního prostředí nejen z krátkodobého hlediska, ale i z dlouhodobého tím, že každý den spotřebujete
méně energie. Co byste udělali, abyste toho dosáhli?
AVIDE vám poskytne odpověď a pomůže vám toho dosáhnout snadno a bez velkých nákladů, abyste se mohli cítit za osobu
budoucna již dnes.

Cílem AVIDE je poskytnout uživatelům úspory energie a nákladů a aby nikdo necítil, že by se to vše vyžadovalo kompromisy.
Naším cílem je vše, co chcete vy, a tím dosáhneme toho, co chceme my. Uživatelské potřeby se vztahují na vývoj a tvorbu
produktů AVIDE.
Co můžeme udělat společně, abychom chránili naši planetu?
Odpověď je AVIDE, který s ohledem na ochranu životního prostředí, navrhl a přizpůsobil svůj technologický vývoj v souladu s
vašimi zájmy.
Podívejte se na prémiové produkty AVIDE v obchodech a přesvědčte se sami o našem profesionálním sortimentu. Přijměte dnes
budoucnost a staňte se součástí světa AVIDE u vás doma! Pomůžeme vám správně se rozhodnout a dosáhnout spokojenosti!

LED, JAKO OSVĚTLOVACÍ TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI, MŮŽE MÍT POZITIVNÍ ÚČINEK NA NAŠ ŽIVOT NEJEN KVŮLI ÚSPOŘE
NÁKLADŮ, ALE I KVŮLI OCHRANĚ ENERGETICKÝCH ZÁSOB NAŠÍ PLANETY.

Při vzniku a navrhování našich produktů AVIDE se spoléháme nejen na technické možnosti a jejich využití, ale také na
současné potřeby uživatelů a zákazníků. Pro nás je důležité zajistit co nejvyšší technické zázemí a kvalitu, aby byly produkty
přístupné a snadno použitelné pro uživatele. V souladu s tím vývojový tým AVIDE začleňuje do svých produktů své osobní a
dlouhodobé obyvatelské a průmyslové zkušenosti.

Při výrobě produktů AVIDE kromě evropského designu a testování máme inženýry, designéry a stroje s nejlepšími technickými
znalostmi, abychom mohli splnit technické a provozní výzvy našich světelných zdrojů. Primárním hlediskem je také maximální
dodržování a uplatňování požadavků a předpisů předepsaných Evropskou unií.

V průběhu svého neustálého vývoje v souladu s technickým vývojem, začlenuje AVIDE do svých produktů to nejlepší ze
znalostí svých specialistů a bude to i nadále dělat. Svět AVIDE je váš svět!

O TECHNOGOLII LED

JMÉNO LUMINISCENČNÉ DIÓDY NEBO LEDU SE ZANÍKÁ ZE ZKRÁCENÍ ANGLICKÉHO SLOVA “LIGHT EMITTING DIODE”.
Barva světla emitovaného diodou závisí na složení a slitinách polovodičového materiálu. Spektrum světla se může pohybovat
od infračerveného po ultrafialové. Světelná emise je vytvářena proudovým zdrojem aplikovaným na diodu excitující elektrony
atomů v materiálu diod, což způsobuje, že vstoupí na oběžné dráze elektronů na vyšší energetické úrovni a poté emitují
fotony, když se vrátí do své původní polohy. V případě otevřeného proudu, při přechodu PN, elektrony difundují z vrstvy N do
P a otvory difundují z vrstvy P do N. Je zahájen rekombinační proces mezi nosiči difúzní minoritní a většinové náboje, během
nichž je uvolněná energie emitována ve formě fotonů. Vyšší napětí zvyšuje množství emitovaných fotonů až do určité hodnoty
otevíracího proudu, z nichž změna již není významná. Záření může nastat pouze tehdy, jsou-li elektrony přeneseny z
vysokoenergetického vodivého pásma do nízkoenergetického valenčního pásma. Tento stav elektronu není stabilní, ale po
chvíli se odrazí zpět na původní elektronovou oběžnou Barva světla vyzařovaného diodou závisí na složení a slitinách
polovodičového materiálu. Spektrum světla se může pohybovat od infračerveného po ultrafialové. Světelná emise je vytvářena
proudovým zdrojem aplikovaným na diodu obsahující elektrony, což způsobuje, že vstoupí na oběžnou dráhu elektronů na
vyšší energetické úrovni a poté emitují fotony, když se vrátí do své původní polohy. V případě otevřeného proudu, při přechodu
PN, elektrony difundují z vrstvy N do P a otvory difundují z vrstvy P do N. Je zahájen rekombinační proces mezi nosiči difúzních
minoritních a většinových nábojů, během nichž je uvolněná energie emitována ve formě fotonů. Vyšší napětí zvyšuje množství
emitovaných fotonů až do určité hodnoty otevíracího proudu, z nichž změna již není významná. Záření může nastat pouze
tehdy, jsou-li elektrony přeneseny z vysokoenergetického vodivého pásma do nízkoenergetického valenčního pásma. Tento
stav elektronu není stabilní, ale po chvíli se odrazí zpět na původní elektronovou oběžnou dráhu. Mimořádná energie, se
kterou se dříve dokázal pohybovat vzhůru, opouští atom ve formě záření. Toto záření má podobu světla závislého na vlnové
délce. Asi 1% rekombinací zahrnuje emisi fotonů, zatímco zbytek produkuje teplo. Infračervená LED má nejvyšší účinnost (15%), ostatní mají méně než 0,05%.
Výhodou LED je to, že vyžadují nízký proud a napětí k produkci výstupního světla, mají vysokou spínací rychlost, zapadají do
malého prostoru, jsou odolné proti nárazům a mají dlouhou životnost.

INTELIGENTNÍ ŽÁROVKA
WIFI APP OVLÁDÁNÍ
S produkty Avide Smart LED můžete s WIFI ovládat světla ve svých prostorách pomocí aplikace Smart Life pro
iOS / Android na vašem smartphonu. Výrobky se doporučují pro osvětlení okolí, náladové nebo hlavní
osvětlení. Lze ovládat současně více světelných zdrojů.

iOS / Android

Globus
EAN

5999097917962

Kód produktu

ASG27RGBW-9W-WIFI

Výkon

9W

Objímka

E27

Barevná teplota

RGB+W

Svítivost

806lm

LED mini globus
EAN

5999097918082

Kód produktu

ASMG14RGBW-5.5W-WIFI

Výkon

5,5W

Objímka

E14

Barevná teplota

RGB+W

Svítivost

470lm

Svíčka
EAN

5999097918068

Kód produktu

ASC14RGBW-5.5W-WIFI

Výkon

5,5W

Objímka

E14

Barevná teplota

RGB+W

Svítivost

470lm

GU10 spot
EAN

5999097918105

Kód produktu

ASGU10RGBW-5.5W-WIFI

Výkon

5,5W

Objímka

GU10

Barevná teplota

RGB+W

Svítivost

350lm

INTELIGENTNÍ ŽÁROVKA
IR DÁLKOVÁ INTELIGENTNÍ ŽÁROVKA
Světelné zdroje LED s infračerveným dálkovým ovládáním mohou kromě bílého (2700 K) světla osvětlovat předprogramované barvy.
Nastavené barvy lze upravit, poslední nastavená barva a jas se uloží do paměti po vypnutí pomocí dálkového ovladače, takže při příštím
zapnutí budou fungovat jako dříve nastavené. Vydrží 20krát déle než běžné žárovky.

Globus
EAN

5999097917948

Kód produktu

ASG27RGBW-9W-RC

Výkon

9W

Objímka

E27

Barevná teplota

RGB+W

Svítivost

806lm

LED mini globus
EAN

5999097918020

Kód produktu

ASMG14RGBW-5.5W-RC

Výkon

5,5W

Objímka

E14

Barevná teplota

RGB+W

Svítivost

470lm

Svíčka
EAN

5999097918006

Kód produktu

ASC14RGBW-5.5W-RC

Výkon

5,5W

Objímka

E14

Barevná teplota

RGB+W

Svítivost

470lm

GU10 spot
EAN

5999097918044

Kód produktu

ASGU10RGBW-4.5W-RC

Výkon

4,5W

Objímka

GU10

Barevná teplota

RGB+W

Svítivost

230lm

INTELIGENTNÍ ŽÁROVKA
S DETEKTOREM POHYBU PIR
LED žárovka se senzorem pohybu a přirozenou bílou barevnou teplotou (4000 K). Vřele doporučujeme pro osvětlení schodiště, chodby a
dalších společenských prostorů.

Globus
EAN

5999097917986

Kód produktu

ASG27NW-10W-PIR

Výkon

10W

Objímka

E27

Barevná teplota

4 000K

Svítivost

806lm

