
Lekka, mocna,Lekka, mocna,
wielozadaniowa. wielozadaniowa. 

PRZEMYSŁPRZEMYSŁ

MIMO 2 LEDMIMO 2 LED

MIMO 2 LED BASICMIMO 2 LED BASIC

Montaż belki przemysłowej jeszcze nigdy nie był taki 
szybki. Zarabiaj oszczędzając energię i czas.
Postaw na MIMO 2 LED
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Odpowiadamy za 
najwyższą jakość 
oświetlenia
Warto wybierać produkty dostarczane przez renomowanych producentów, posiadających 

zarówno wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską o długoletnim doświadczeniu 

w projektowaniu systemów oświetleniowych, jak i laboratoria wyposażone w sprzęt 

umożliwiający stałą kontrolę jakości wytworzonych produktów. 

Lena Lighting dzięki profesjonalnemu zapleczu R&D oraz nowoczesnemu laboratorium 

obsługiwanemu przez specjalistów, a także stale kontrolowanemu procesowi montażu, 

jest w stanie udzielić z pełną odpowiedzialnością 5 letniej gwarancji, na każdą                                             

z produkowanych przez siebie lamp.

POLSKA PRODUKCJAPOLSKA PRODUKCJA

POLSKA TECHNOLOGIAPOLSKA TECHNOLOGIA

PLPL
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>150>150  lm/Wlm/W

AA++++

SDCMSDCM ≤≤ 33

Projektując tą lampę nasi konstruktorzy 

mieli na uwadze możliwości jej szerokiego 

zastosowania w wielu przestrzeniach. 

Głównym celem było stworzenie lampy, która 

będzie lekka, łatwa w montażu, posiadająca 

efektywne parametry świetlne i umożliwiająca 

szybką instalacje w różnych przestrzeniach. 

Tak właśnie powstała wielozadaniowa 

rodzina lamp MIMO 2 LED. Dzięki połączeniu 

rewelacyjnych parametrów z ekonomicznym 

podejściem do konstrukcji lampy, udało nam 

się stworzyć idealny balans ceny i jakości, 

którego zwieńczeniem jest właśnie MIMO 2 

LED.

Podstawowe dane techniczne:

Temperatura barwowa: 3000K, 4000K

Moc: 13W, 23W, 30W

Strumień świetlny: 1950lm –5000lm

MIMO 2 LED

Lekka i mocna 
belka wielozadaniowa

Zeskanuj kod QR
i przejdź do strony
produktu

Lampa Lampa 
produkowana produkowana 

w Polscew Polsce

100% 100% 

4 MIMO  2  LED 5PRZEMYSŁPRZEMYSŁ
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Jesteśmy producentem oświetlenia obecnym na 
rynku od 30 lat, dzięki czemu o lampach i systemach 
oświetleniowych wiemy wszystko: badamy ich 
możliwości, projektujemy je, testujemy i produkujemy. 
Łączymy praktykę z nowoczesnością.

Mimo 2 LED - 100%
polskiej produkcji

Środa Wielkopolska, Polska

Innowacyjna 
linia produkcyjna LED  
w Środzie Wielkopolskiej

+
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Doskonały,
uniwersalny 

rozsył światła
Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości podzespołów świetlnych 

wykonanych w technologii LED GO! Lampy MIMO 2 LED i MIMO 2 LED 

BASIC charakteryzuje wysoka efektywność do 150lm/W i do 115lm/W 

(wersja Basic), współczynnik oddawania barw – Ra>80, 100 000 godzin 

żywotności LED, (70 000 wersja Basic).

+

+

Idealnie zaprojektowana konstrukcja lampy pozwala na maksymalne 

wykorzystanie swojego potencjału, a kształt oraz struktura klosza na 

uzyskanie jak najlpszego rozsyłu światła. 
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W trosce o komfort pracy i realne oszczędności dla ekipy monterskiej, konstruktorzy 

Lena Lighting wprowadzili innowacyjny proces montażu, dzięki zastosowaniu specjalnej, 

bez narzędziowej szybkozłączki. Dzięki niej lampę można zamontować szybciej niż                 

w przypadku konkurencyjnych produktów dostępnych na rynku. 

Najszybszy
montaż na rynku

+

+

+ +

2

Aby podłączyć elektrykę, odkręć dławnicę

 i przełóż przewód zasilający.

1

Dławnica MIMO 2 LED wyposażona jest w 

beznarzędziową, odkręcaną szybko złączkę.

3

Przełóż kabel przez dławnicę 

i  podłącz przewody zasilające L i N.

4

Zakończ proces zakręcając dławnicę.

10 MIMO  2  LED 11PRZEMYSŁPRZEMYSŁ
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Lekka
 jak piórko!

Lampa waży jedynie 350 g.
To mniej, niż mała butelka wody.
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Ruchomy 
uchwyt

+

Dzięki zastosowaniu okablowania przelotowego LS2, 

lampy w prosty sposób mogą być łączone liniowo. 

Tworzenie linii świetlnych z MIMO 2 jest szybkie i proste.

Łączenie w linię 
świetlną

Montaż lampy można w prosty sposób 

regulować poprzez uchwyty mocujące, 

przesuwane na całej długości lampy, które 

klient otrzymuje w komplecie. Uchwyty 

służą również wykorzystaniu do montażu 

zwieszanego.

+

14 MIMO  2  LED 15PRZEMYSŁPRZEMYSŁ
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Dzięki dołączonym uniwersalnym klipsom montażowym montaż natynkowy 

lamp jest wyjątkowo prosty. 

Montaż natynkowy

+

+

1

+

Do wybranej powierzchni należy 

przytwierdzić element mocujący za 

pomocą śrubki. 

2 Do zainstalowanego elementu 

mocującego “wklikujemy” podłączoną 

elektrycznie lampę. Gotowe!
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MIMO 2
LED BASIC

Budżetowa wersja lampy MIMO 2 LED, 

oferuje porównywalną jakość z nieco niższym 

parametrem lm/W.  Lampa nadal posiada 

wysoką klasę efektywności energetycznej A+.  

Dostępna jest wersja o długości 1230 mm i 1510 

mm.

MIMO 2 LED BASIC stanowi idealny balans 

pomiędzy przystępną ceną i dobrymi 

parametrami.

MIMO 2 LED BASIC

Podstawowe dane techniczne:

Temperatura barwowa: 4000K

Moc: 13W, 27W, 33W

Strumień świetlny: 1650lm-4550lm

Zeskanuj kod QR
i przejdź do strony
produktu

>111>111  lm/Wlm/W

AA++

SDCMSDCM ≤≤ 55

18 MIMO  2  LED 19PRZEMYSŁPRZEMYSŁ

Lampa Lampa 
produkowana produkowana 

w Polscew Polsce

100% 100% 
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Stopień
szczelności IPIP6666

Woda, para wodna i wilgoć to czynniki, o których trzeba pamiętać 

wybierając lampy. Mogą one uszkodzić urządzenie, a nawet 

doprowadzić do niebezpiecznego zwarcia. Lampy te są odporne 

na działanie pary wodnej i zachlapanie. Stopień szczelności IP66 

to bardzo wysoka ochrona – lampa jest całkowicie szczelna dla pyłu 

oraz strumienia wody z dowolnego kierunku.

Bardzo wysoka
szczelność

+

22 MIMO  2  LED 23PRZEMYSŁPRZEMYSŁ
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Światło, 
które wspiera 
w oddawaniu 
się pasji.
Zachować równowagę - work-life balance, to niełatwe zadanie urastające                      

w dzisiejszych czasach do rangi wyzwania. Jedno zadanie ważniejsze jest od 

drugiego i w ciągłym „pościgu” brakuje czasu dla siebie, dla realizacji pasji. 

Kiedy już wymienisz garnitur na jeansy i zbierzesz się z przyjaciółmi z którymi 

koncertujesz w wolnych chwilach, MIMO 2 LED oświetli salę w której zagracie.
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Rodzaj oświetlenia i jego rozmieszczenie wymaga odpowiedniego 
doboru w procesie projektowym.  Każdemu z pomieszczeń  
stawiane są inne wymagania dotyczące oświetlenia, dlatego tak 
ważne jest ich dopasowanie.

  

Inżynierowie pracujący w naszym biurze 

projektowym przygotują projekt, spełniający 

wszelkie normy i gwarantujący komfort 

użytkowania. Klient otrzymuje bezpłatnie 

doradztwo i dokumentację projektową, 

gwarantujące spełnienie norm i wysoką jakość. 

Kompleksowy projekt obejmuje często system 

sterujący oświetleniem, z zapewnieniem  jak 

największej oszczędności energii w trakcie 

użytkowania. Wspieramy swoich Klientów                                

w doborze koncepcji oświetleniowej i samych 

produktów, jak również wykonujemy wizualizacje.

Projektowanie powierz 
profesjonalistom

26 MIMO  2  LED
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Mimo 2 led

Moc nominalna [W] Temperatura 
barwowa [K]

Strumień 
świetlny  [lm] Rodzaj klosza Wymiary 

(D/S/W) [mm]
Okablowanie 
przelotowe EEI Indeks

13 3000 1900 MAT 670/45/50 - A+ 100741

13 4000 2050 MAT 670/45/50 - A+ 100727

13 3000 1900 MAT 670/45/50 LS2 A+ 100758

13 4000 2050 MAT 670/45/50 LS2 A+ 100734

23 3000 3350 MAT 1230/45/50 - A++ 100796

23 4000 3600 MAT 1230/45/50 - A++ 100864

23 3000 3350 MAT 1230/45/50 LS2 A++ 100819

23 4000 3600 MAT 1230/45/50 LS2 A++ 100888

30 3000 4650 MAT 1510/45/50 - A++ 100802

30 4000 5000 MAT 1510/45/50 - A++ 100871

30 3000 4650 MAT 1510/45/50 LS2 A++ 100826

30 4000 5000 MAT 1510/45/50 LS2 A++ 100895

670mm / 1230mm / 1510mm

Mimo 2 led basic

Moc nominalna [W] Temperatura 
barwowa [K]

Strumień 
świetlny  [lm] Rodzaj klosza Wymiary 

(D/S/W) [mm] EEI Indeks

13 4000 1650 MAT 670/45/50 A+ 100765

27 4000 3600 MAT 1230/45/50 A+ 100840

33 4000 4550 MAT 1510/45/50 A+ 100857

40mm

50m
m

Data publikacji: 16 października 2019 r.

Parametry lamp podawane są z zachowaniem tolerancji dopuszczonej normą. Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów produktu na nie 

gorsze, w toku jego udoskonalania oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji. Materiały prezentowane w folderze nie są ofertą handlową. Pełna, 

aktualna oferta Lena Lighting wraz z aktualnymi parametrami znajduje się na stronie www.lenalighting.pl.

Wszystkie nasze produkty spełniają wymagania deklaracji Unii Europejskiej 



Jesteśmy do Twojej
dyspozycji

Lena Lighting S.A.

ul. Kórnicka 52

63-000  Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 486

e-mail: handlowy@lenalighting.pl

www.lenalighting.pl

Kompleksowa obsługa
i bezpłatny projekt oświetlenia.



Dużo więcej
do odkrycia...
Ze względu na ograniczoną ilość stron nie mogliśmy zawrzeć w niniejszej publikacji wszystkich 

informacji, którymi chcielibyśmy się z Tobą podzielić. Dlatego powstał szereg folderów 

dedykowanych różnym zastosowaniom, by móc przedstawić wszechstronność naszej oferty. 

Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Potrzebujesz zindywidualizowanych informacji? Jesteśmy 

do Twojej dyspozycji. Zapraszamy też do odwiedzin naszej strony www.lenalighting.pl

www.lenalighting.pl bit.ly/2YIQUel 

linkedin.com/company/lena-lighting

Już wrótce...
Pracujemy nad zestawem folderów prezentujących kompletną ofertę 

naszego oświetlenia LED w podziale na główne segmenty: BIURO, PRZEMYSŁ, 

ARCHITEKTURA, ULICE I DROGI, NIERUCHOMOŚCI i UŻYTECZNOŚĆ 

PUBLICZNA. Wyróżnimy je podziałem kolorystycznym, aby uspójnić przekaz                

i nadać nowego wyrazu naszej ofercie.



PRZEMYSŁPRZEMYSŁ

Lekka i mocnaLekka i mocna
belka LEDbelka LED

Lena Lighting S.A.
ul. Kornicka 52
63-000  Środa Wielkopolska
tel. +48 (61) 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl

www.lenalighting.plwww.lenalighting.pl
mimo2.lenalighting.plmimo2.lenalighting.pl


