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PA I ILO 
Plug & Play 

Systém záhradného 
osvetlenia 

  

Vybrané svietidlá sú dostupné i v 230V prevedení 
pre inštalácie v potrebných lokalitách. 

Plug & Play systém záhradného osvetlenia 

12v svietidlá 
Transformátory 
Spojovacie káble 
IP44 konektory 
IP68 konektory 
Súmrakový senzor 

Všetky Plug & Play príslušenstvá majú 
rovnaké 2-pin IP44 konektory pre 
jednoduchosť zapojenia. 
IP68 konektory sú dostupné s použitím 
vodeodolnej rozbočovacej krabičky alebo     
s použitím IP68 spájacieho konektora pre 
spájanie káblov vo vlhkých miestach. 

PATILO Plug & Play systém záhradného  
osvetlenia používa LED svetelné zdroje s 
vysokou svietivosťou pri dosiahnutej maximálnej 
energetickej úspore záhradného osvetlenia a 
umožňuje použitie káblov, ktoré sú kompatibilné 
s IP44 konektormi (daždu odolné). 
Nadpovrchové spájanie može byť prevedené s 
použitím širokej škály príslušenstva 
kompatibilného s IP44 spájacími káblami a 
3-cestými alebo 5-cestými rozbočovacími 
konektormi.  
Pre podzemnú inštaláciu alebo inštaláciu v 
neustále vlhkom prostredí, IP68 príslušenstvo 
zabezpečí  možnosť kompletne vodeodolnej 

inštalácie.  

Záhradné svietidlo 
s IP44 
konektorom 

predlžovacie káble 
IP44 konektory 

IP68 konektory 

Plug&Play produkty sú  
navrhnuté pre 12V zapojenia 
použitím systémových 
konektorov a transformátorov 

Transformátory 
& príslušenstvo 

 12v 

 230V 

   

LED 

 HALOGEN 
 

    35W 

Plug 

Play 

Plug&Play produkty obsahujú  
rovnaký IP44 konektor pre 
inštaláciu s použitím rozbočovacích 
konektorov & transformátorov 

Vybrané svietidlá sú dostupné 
v 230V prevedeniach pre 
GU10 žiarovky a inštalácia  
musí byť prevedená použitím      
230V elektrikárskych krabičiek 

Všetky svietidlá v Plug&Play 
zahŕňajú zabudované LED zdroje   
alebo majú držiak žiarovky      
(päticu) pre možnosť použitia       
vymeniteľnej LED žiarovky. 

Niektoré svietidlá obsahujú 
držiak žiarovky (päticu) pre     
možnosť použitia halogénovej 

žiarovky do maximálneho výkonu 
znázorneného na symbole 

Vybrané svietidlá obsahujú 
držiaky žiarovky pre možnosť  
použitia vymeniteľných LED alebo 
halogénových žiaroviek 

Tieto modely zahŕňajú 
RGB LED-ky, ktoré umožňujú  
výber farby svetla alebo režim   
menenia farieb 

Všetky modely Plug&Play     
osvetlenia sú v určitej IP ochrane     
ako napr. IP44 odolné voči dažďu   
alebo IP 68 odolné proti ponoreniu   
pod vodou  

RGB 

IP44 
Vybrané svietidlá sú dostupné i v  
230V prevedení s GU10 halogénovými   
alebo LED žiarovkami 

GLWJB IP68 rozbočovacia krabica 3 

Nový PATILO Plug & Play systém 
záhradného osvetlenia zahŕňa úsporné LED 
bodové, podlahové, stĺpové, nástenné, 
schodiskové a jazierkové svietidlá. Všetky 
svietidlá sú poprepájané transformátormi, 
predlžovacími káblami a inštalačným 
príslušenstvom za použitia štandardného 
vodeodolného konektora pre jednoduchú a 
bezpečnú inštaláciu záhradného osvetlenia.   



Zapustené 

LED svietidlá 

LUMILUX 
8W teplá biela LED 

LUMIMAX 
18w teplá biela LED 

LUMIMAX RGB 
farebné LED 

Produktový kód: 
Názov: 

Lumilux 

         30⁰                30⁰                   30⁰ 

100 

     GLWW8W 
      Lumilux 

 
 

  4 x 2w 3000K CREE 
    teplá biela LED 
    

                340 lumenov 

    GLWW18W 
     Lumimax 

 
 

     9 x 2w 3000K CREE 
   teplá biela LED 

 

    650 lumenov   
  

    

LED 

IP68 

RGB 

Plug 

Play 

58 135 120 

 12v 

175 

Lumimax 

  GLMCL RGB 
diaľkový ovládač 

    GLRGB18W 
   Lumimax RGB *  

   

       9 x 2W CREE-LED 
     3Red, 3Green, 3Blue  

 
 

     400 lumenov 
 
 
 

    

Náhrada za 
halogén. žiarovku 
Uhol vyžarovania: 
Napájanie: 

Konštrukcia: 

* RGB Ovládanie: GLMCL diaľkový ovládač ako príslušenstvo je potrebné pre 
programovanie a ovládanie Plug&Play RGB svietidiel. GLMCL sa objednáva osobitne.  
RGB umožňuje automatické menenie farieb alebo svietenie v jednej farbe podľa výberu:  
Pokiaľ je prívod elektriny vypnutý bez stlačenia tlačítka off na diaľkovom ovládači, ako 
napr. vypnutý centrálny prívod elektriny súmrakovým senzorom, Light Symphony 
časovačom atď... tak po znovuzapnutí svietidla zostane svietiť farba zvolená pred 
vypnutím. Diaľkový ovládač je potrebné znovu použiť len ak sa rozhodnete zmeniť farbu 
svetla.   

Telo svietidla je vyrobené z hliníka, s frosted vrchným sklom a  
316 nerezovym vrchom. Svietidlo sa uchytáva pomocou pružinovej 
spony do diery 85-95mm v podlahe alebo priamo do zeme pomocou 
plastového púzdra, ktoré sa dodáva so svietidlom.  

Pomocou 5m napájacieho kábla s 2 pinovým IP44 konektorom pre 
pripojenie do Patilo Plug&Play transformátorov, predlžovacích káblov, 
alebo rozbočovacích krabičiek. IP68 pripojenie pod vodou sa može 
dosiahnuť použitím GLWJB IP68 rozbočovacej krabičky alebo GLWCC 
vodeodolného spajácieho káblového konektora. 

 35w 75w 50w s farebným filtrom 

  12v AC: 11.5w max.     12v AC: 23w max.       12v AC: 25w max. 

5 

Svetelný zdroj: 

Inštalácia: 

Svetelný tok: 



Jazierkové 

LED 

svietidlá 

Teplá biela LED 
BRILLIANCE 6W 
EXCELLENCE 8W 
LUXES 18W 

Tieto LED svietidlá s nastaviteľným kĺbom sú 
vyrobené z poniklovanej mosadze so 
zabudovanými 2w CREE LED-kami v teplej bielej 
farbe zabezpečujúc radu svetelného výkonu do 
75w v porovnaní s halogénovými žiarovkami. 
Svietidlá majú číre šošovky a poskytujú vyžarovací 
uhol 30⁰ pre nasvietenie zo spodu napr. stromov, 
záhradných prvkov alebo pri podvodnom 
nasvietení fontán, vodopádov a jazierka. 
Vrúbkované telo svietidla je navrhnuté tak, aby 
umožnilo jednoduché uchytenie voliteľného šiltu 
proti oslneniu. Na nastavitelný polykarbonátový 
kĺb sa dá upevniť napr. kolík do zeme, podstavec 
so závažím, predlžovacia tyč a držiak na fontánu 
(viď stranu 11 pre detaily upevnenia). Tieto 
svietidlá sú navrhnuté za účelom jednoduchej 
inštalácie s použitím minimálneho náradia a za 
použitia Patilo rady Plug&Play transformátorov, 
konektorov, predlžovacích káblov a 
rozbočovacích krabičiek. 

Produktový kód: 
Názov: 
 

Šilt proti oslneniu: 

Svetelný zdroj: 

Svetelný tok: 

 

 

Náhrada za  
halogén. žiarovku 
 

Uhol vyžarovania: 
 

Napájanie: 

    GLWW6WS  

 

     Brilliance 

 

     GLAGS58 

 

 3 x 2w 3000K CREE 
  teplá biela LED 

 

 

   330 lumenov 

30w 

    GLWW8WS  

 

    Excellence 

 

     GLAGS68 

 

 4 x 2w 3000K CREE 
  teplá biela LED 

 

 

   370 lumenov 

40w 

   GLWW18WS 
      Luxes 

 
 

     GLAGS80 

 

 
 

 9 x 2w 3000K CREE 
  teplá biela LED 

 
 
 

   750 lumenov 

75w 

Konštrukcia: 

Inštalácia: 

     30⁰                 30⁰                 30⁰ 
  

12v AC: 8w max.      12v AC: 12w max.     12v AC: 20w max. 

 
 

Telo svietidla je vyrobené z poniklovanej mosadze, má číru šošovku   
a nastaviteľný kĺb, na ktorý sa dajú napojiť viaceré príslušenstvá k 
montáži ako napr. kolík, podstavec, podstavec so závažím, 
predlžovacia tyč a držiak na fontánu. Vrúbkované telo svietidla je 
navrhnuté tak, aby sa naň mohol jednoducho uchytiť voliteľný šilt 
proti oslneniu.  

 

C 

B 

D 

A 

LED 

IP68 

Plug 

Play 
 12v 

90 E 
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  mm    6W        8W   18W  

 

 

  A     24     28      30 

 

 

  B     58     68      80 

 

 

  C     70     85     100 

 

 

  D    135    142   150  

 
 

  E      290    297   305 
Viď stranu 11 pre detaily o 
príslušenstvách k montáži 

Pomocou 5m napájacieho kábla s 2 pinovým IP44 konektorom pre 
pripojenie do Patilo Plug&Play transformátorov, predlžovacích káblov, 
alebo rozbočovacích krabičiek. IP68 pripojenie pod vodou sa može 
dosiahnuť použitím GLWJB IP68 rozbočovacej krabičky alebo GLWCC 
vodeodolného spajácieho káblového konektora. 



Jazierkové 

LED farby 
meniace 

RGB svietidlá 

BRILLIANCE RGB 6W 
LUXES RGB 18W 

LED 

IP68 

RGB 

Plug 

Play 
 12v 
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  35w s farebným filtrom          50w s farebným filtrom 

Telo vyrobené z poniklovanej mosadze s nastaviteľným kĺbom, na 
ktorý sa dajú napojiť viaceré príslušenstvá k montáži ako napr. 
kolík, podstavec, podstavec so závažím, predlžovacia tyč a držiak 
na fontánu. Vrúbkované telo svietidla je navrhnuté tak, aby sa 
naň mohol jednoducho uchytiť voliteľný šilt proti oslneniu.  

 

<<GLMCL RGB 
diaľkový ovládač 

Konštrukcia: 

Inštalácia: 

Svetelný tok: 

 

Náhrada halo. žiarovky: 
 

Uhol vyžarovania: 

 

Napájanie: 

Svetelný zdroj: 

Produktový kód: 

 

Názov:  

 

 

Šilt proti oslneniu: 

    GLRGB6WS  

 
 

   Brilliance RGB  

 

     GLAGS58 

 

 

  3 x 2w CREE-LED 
1 Red, 1 Green, 1 Blue 
 

 

    200 lumenov 

       30⁰                          30⁰ 
  

12v AC: 10w max        12v AC: 25w max 

 

   GLRGB18WS  

 
 

    Luxes RGB 

 

     GLAGS80 

 

 

  9 x 2w CREE-LED 
3 Red, 3 Green, 3 Blue 
 

 

    400 lumenov 

Pomocou 5m napájacieho kábla s 2 pinovým IP44 konektorom pre 
pripojenie do Patilo Plug&Play transformátorov, predlžovacích káblov, 
alebo rozbočovacích krabičiek. IP68 pripojenie pod vodou sa može 
dosiahnuť použitím GLWJB IP68 rozbočovacej krabičky alebo GLWCC 
vodeodolného spajácieho káblového konektora. 

* RGB Ovládanie: GLMCL diaľkový ovládač je potrebný pre programovanie a ovládanie 
Plug&Play RGB svietidiel. GLMCL sa objednáva osobitne.  RGB umožňuje automatické 
menenie farieb alebo svietenie v jednej farbe podľa výberu:  
Pokiaľ je prívod elektriny vypnutý bez stlačenia tlačítka off na diaľkovom ovládači, ako 
napr. vypnutý centrálny prívod elektriny súmrakovým senzorom, Light Symphony 
časovačom atď... tak po znovuzapnutí svietidla zostane svietiť farba zvolená pred 
vypnutím. Diaľkový ovládač je potrebné znovu použiť len ak sa rozhodnete zmeniť farbu 
svetla.   

Tieto nastaviteľné LED svietidlá majú zabudované farebné LED-ky so svietivosťou ekvivalentu 
35w a 50w halogénovej žiarovky s farebným filtrom. Poskytujú vyžarovací uhol 30⁰ pre 
nasvietenie zospodu napr. stromov, záhradných prvkov alebo pri podvodnom nasvietení fontán, 
vodopádov. Vrúbkované telo svietidla je navrhnuté tak, aby sa naň mohol jednoducho uchytiť 
voliteľný šilt proti oslneniu. Na nastaviteľný kĺb sa dá jednoduho upevniť rada príslušenstiev 
slúžiacich k montáži ako napr. kolík, podstavec, podstavec so závažím, predlžovacia tyč a držiak 
na fontánu. 
Príslušenstvo k montáži sa objednáva osobitne: viď stranu 11 pre detaily o príslušenstvách k 
montáži a viď stranu 7 pre informáciu o rozmeroch 
 



Lunar IP68 

svietidlo 

20w halogénové alebo 3w 
LED samostatné svietidlo 
alebo LED sety svietidiel 

Lunar je cenovo dostupné, nastaviteľné svietidlo 
vyrobené z plastu a dodávané bez žiarovky pre  
použitie s vymeniteľnými MR16 3w LED-kami  
alebo 20w halogénovými žiarovkami. Dodáva sa s 
5m káblom, IP44 Plug&Play konektorom a šiltom 
proti oslneniu. Používa sa pre nasvietenie 
menších záhradných prvkov alebo pri 
podvodnom nasvietení fontán,vodopádov a 
jazierka.  Lunar sa dodáva bez držiaka:  
nastavitelný polykarbonátový kĺb poskytuje rôzne 
možnosti upevnenia (tieto sa objednávajú 
osobitne podľa požiadavok inštalácie) ako napr. 
kolík do zeme, podstavec, predlžovacia tyč a 
držiak na fontánu.  

 
GLMR16S: Lunar svietidlo bez žiarovky 
GLMR16KIT3: set 3 svietidiel s 3w teplými bielymi 
led žiarovkami, 3 cestný rozbočovací konektor, 2m 
predlžovací kábel & 12w transformátor 

GLMR16KIT5: set 5 svietidiel s 3w teplými bielymi 
led žiarovkami, 5 cestný rozbočovací konektor, 2m 
predlžovací kábel & 20w transformátor 

Doplnky k montáži sa objednávajú 
samostatne!  

Možnosti montáže pre GL sériu bodových svietidiel 

Nasledujúce doplnky sa pripnú k 
nastaviteľnému kĺbu svietidiel 
Brilliance, Excellence, 
Luxes a Lunar pre použitie v   
záhrade alebo pod vodou.  
Všetky doplnky k montáži sa 
objednávajú samostatne. 

GLGS - 20cm kolík do zeme, môže  
byť taktiež použitý s GLEP 
predlžovacou tyčou pre extra 
výšku 

GLEP - 21cm predlžovacia tyč 
pre extra výšku sa môže použiť s  
kolíkom do zeme alebo  
základňou  

GLMB - 9cm Ø 
základňa môže byť použitá 
s GLEP predlžovacou tyčou 
pre extra výšku 

GLTB – Držiak na fontánu sa    
pripne na svietidlo 
a následne pripevní na  
tyč fontány 

GLWB - 15cm Ø  
podstavec so závažím - 
môže byť použitý s GLEP 
predlžovacou tyčou pre extra 
výšku 

80 112 

LED 

IP68 

72 

152 
308 

Plug 

Play 
 12v 

150 
Lunar na základni 

Lunar na kolíku so šiltom >>> 
proti oslneniu  

203 
GLWM – malý nástenný držiak 
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HALOGEN 
 

   20W 



Hydrus 

Jazierkové 
svietidlo 

Vymeniteľná 35w 
halogénová* alebo LED 
žiarovka 

Hydrus je 12v 316 nerezové podvodné svietidlo 
so základňou pre jazierka a fontány. Do svietidla 
sa montujú halogénové žiarovky do 35w v 
rôznych vyžarovacích uhloch alebo LED žiarovky s 
dlhou životnosťou. Farebné filtre, mriežky proti  
oslneniu a efektové sklíčka sa môžu pripnúť na  
prednú časť MR16 halogénovej žiarovky pre 
dosiahnutie rôznych efektov nasvietenia. 
Hydrus sa dodáva so 6m káblom s IP44 
Plug&Play konektorom pre jednoduchú 
inštaláciu s použitím minimálneho náradia a za 
použitia PATILO rady Plug&Play 
transformátorov, konektorov, predlžovacích 
káblov a rozbočovacích skriniek. Pre dosiahnutie 
IP68 napojenia treba použiť buď GLWJB IP68 
rozbočovaciu krabicu alebo GLWCC vodeodolný 
káblový konektor 
 

Universal bodové svietidlo je tradičné 
čierne texturované svietidlo vyrobené z hliníka s 
kolíkom do zeme, so šiltom proti oslneniu a 
uzamikateľným kĺbom pre nastavenia svietidla v 
potrebnom sklone . Mriežka proti oslneniu,    
farebné filtre a efektové sklíčka sa môžu pripnúť     
na prednú časť MR16 halogénovej žiarovky.     
P520B sa dodáva s 1.5m káblom, ktorý je       
vedený cez kolík a s Plug&PLay konektorom pre 
jednoduchú inštaláciu s použitím minimálneho 
náradia a použitím PATILO rady 
Plug&Play transformátorov, konektorov, 
predlžovacích káblov a rozbočovacích krabíc. 

Universal 
bodové 
svietidlo 

P4SS – Univerzálne svietidlo 

* 35w úsporná halogénová žiarovka šetrí      
energiu a produkuje svetelný výkon rovnaký      
ako štandardná 50W halogénová žiarovka: 

P520 – Univerzálne svietidlo 

75 
165 

82 

LED 

IP68 

45 

Ø92 

180 
max 

108 

LED 

IP56 

Plug 

Play 
 12v 

 

160 Plug 

Play 
 12v 

HALOGEN 
 

   35W 

HALOGEN 
 

    35W 

* 35w úsporná halogénová žiarovka šetrí      
energiu a produkuje svetelný výkon rovnaký      
ako štandardná 50W halogénová žiarovka: 

Vymeniteľná 35w 
halogénová* alebo LED 
žiarovka 



  

Corona 

svietidlo s 
kolíkom do 
zeme 

12v Plug&Play alebo 230V 

3 povrchové úpravy 

Možnosť pridania  
predlžovacieho kolíka 

                      Corona je hliníkové záhradné svietidlo dostupné v 3 
                      povrchových úpravách - čierna, titán a mahagón – v lesklej  
                      úprave pripomínajúcej leštenú meď. Corona má nastaviteľný  
                      kĺb a kolíkovú tyč, ktorá sa môže ešte predĺžiť s pomocou  
                      voliteľnej 25cm predlžovacej tyče. MR16 mriežky proti 
                      oslneniu, efektové sklíčka alebo farebné filtre sa môžu pripnúť 
                      na prednú časť 12v MR16 halogénovej žiarovky. Corona sa  
                      dodáva v 12v Plug&Play a 230v verziách a môže byť do nej 
osadená LED žiarovka alebo 35w halogénová žiarovka pre nasvietenie kríkov, menších 
stromov, a záhradných prvkov. Pri potrebe použitia výkonných halogénových žiaroviek je 
odporúčaná max. 35w úsporná halogénová žiarovka, ktorá vytvára svietivosť štandardnej 
50w halogénovej žiarovky. Corona v 12v prevedení je dodávaná s 1.5m káblom a 
Plug&Play konektorom pre jednoduchú inštaláciu za použitia minima nástrojov a s 
použitím PATILO rady Plug&Play transformátorov, konektorov, predlžovacích káblov a 
rozbočovacích krabičiek. Dlhšia odšrobovateľná vrchná časť svietidla umožňuje jednoduchú 
výmenu žiarovky bez použitia akéhokoľvek náradia. 
 
 
<<< P5M1 Mahagónové svietidlo s kolíkom za použitia P5MSTEM predlžovacej tyče 

Prevedenie  

 
 

12v Corona  

 
 

Svetelný zdroj: 

: 
12v 
Plug&Play 
Inštalácia: 

230V Corona  

 
 

Svetelný zdroj: 

 
 

230V 
Inštalácia: 

110 

Ø60 

110 

Ø60 
300 

LED 

 12v 

IP65 

Plug 

Play 

štandardný 
 kolík > 

 < 25cm 
predlžovacia 
tyč 

660 
Konštrukcia: 

410 
300 

 230V 
250 Príslušenstvo: 

Čierna  

 
 

P5B1 

Vymeniteľná 35w 

halogénová* alebo 
LED žiarovka 

* 35w úsporná halogénová 
žiarovka produkuje 
svetelný výkon rovnaký ako 
štandardná 50W 
halogénová žiarovka 

HALOGEN 
 

   35W 

Mahagónová 
 
 

  P5M1 
  Titán  

 
 

  P5T1 
MR16 LED alebo 35w halogénová žiarovka 

Pomocou 1.5m napájacieho kábla s 2 pinovým IP44 konektorom pre 
pripojenie do Patilo Plug&Play transformátorov, predlžovacích káblov, 
konektorov alebo rozbočovacích krabičiek : IP68 pripojenie pre 
použitie vo vlhkých oblastiach sa može dosiahnuť použitím GLWJB 
IP68 rozbočovacej krabičky alebo GLWCC vodeodolného spajácieho 
káblového konektora. 

GU10 led alebo 35w halogénová žiarovka 

Pomocou 2m 3- žilového kábla a použitia elektrikárskej krabičky 

Svietidlo s hliníkovým telom, nastaviteľným kĺbom a kolíkom s 
lesklou povrchovou úpravou, odolné voči korózii. Dlhšia 
odšrobovateľná vrchná časť svietidla umožňuje jednoduchú výmenu 
žiarovky. 
 

P5B2 P5M2 P5T2 

E4010 – mriežka proti oslneniu 
P5TSTEM - 25cm 
Predlžovacia tyč 

P5BSTEM - 25cm  
Predlžovacia tyč 

P5MSTEM - 25cm 
Predlžovacia tyč 



Cygnus 

9w LED 

svietidlo 

Zabudované 9w teplé 
biele LED-ky 

80 

Pavo 

schodiskové 
svietidlo 

120 

325 

P9B12 - Cygnus 9w LED svietidlo 
Spotreba energie: 10.5w 

LED 

IP65 
Plug 

Play 
 12v 

Cygnus je nastaviteľné LED svietidlo s kolíkom, 
vyrobené z hliníka s povrchovou úpravou v 
čiernej farbe odolnou proti korózii. 9x1w LED-iek 
v teplej bielej farbe zabezpečuje svietivosť 650 
lumenov, ekvivalent 75w halogénovej žiarovky. 
Dáva 120 stupňový lúč pre nasvietenie stromov s 
väčšou korunou a zoskupenia kríkov. Cygnus sa 
dodáva s 1.5m prívodným káblom s 2 pinovým 
IP44 konektorom pre pripojenie do Patilo 
Plug&Play transformátorov, predlžovacích káblov, 
alebo rozbočovacích krabičiek. IP68 pripojenie 
pod vodou sa može dosiahnuť použitím GLWJB 
IP68 rozbočovacej krabičky alebo GLWCC 

vodeodolného spajácieho káblového konektora. 

Pavo je 12v záhradné svietidlo pre povrchovú  
montáž ideálne pre osvetlenie schodov smerom  
nadol v oblastiach, kde zapichovanie svietidiel je 
nepraktické a ochrana proti oslneniu je dôležitá.   
Svietidlo má 316 nerezový povrch a pôsobí veľmi  
dobrým dojmom v modernej záhrade. 
Pavo sa môže použiť s 10w alebo 
20w G4 halogénovou žiarovkou alebo G4 led  
žiarovkou a je napojené s použitím 1.5m kábla 
s IP44 Plug&Play konektorom pre jednoduchú  
inštaláciu s PATILO radou Plug&Play  
transformátorov a príslušenstva 

Ø100 50 

P3SS - Pavo povrchové schodiskové svietidlo 

LED 

IP65 

Plug 

Play 

 12 

volts 

HALOGEN 
 

   20W 

Vymeniteľná 20w 
halogénová alebo LED 
žiarovka 



Carina 
nástenné 
svietidlo 

Carina je hliníkové záhradné svietidlo dostupné v 3 povrchových úpravách - čierna, titán a 
mahagón – v lesklej úprave pripomínajúcej leštenú meď. 
Carina má držiak s nastaviteľným kĺbom pre posúvanie a nakláňanie svietidla. MR16 mriežky proti  
oslneniu, efektové sklíčka alebo farebné filtre sa môžu pripnúť na prednú časť 12v MR16      
halogénovej žiarovky. 
Carina je dostupná v 12v Plug&Play a 230V prevedení a môže sa použiť s led žiarovkou alebo 35w  
halogénovou žiarovkou pre nasvietenie terás alebo pergól (základňa svietidla sa dá upevniť na stĺp      
so šírkou 75mm) 

Carina 12v model sa môže pripojiť k PATILO rade Plug&Play transformátorov, konektorov, 
predlžovacích káblov a rozbočovacích krabičiek. Dlhšia odšrobovateľná vrchná časť svietidla     
umožňuje jednoduchú výmenu žiarovky bez použitia akéhokoľvek náradia. 

Prevedenie  

 
 

12v Carina  

 
 

Svetelný zdroj: 

 
 

230V Carina 

 
 

Svetelný zdroj: 

Inštalácia: 

Konštrukcia: 

Príslušenstvo: 

Vo vnútri nástenného držiaka svietidla je svorkovnica na pripojenie k 12v 
káblu z transformátora. Pre napojenie k Patilo Plug&Play 12v záhradnému 
systému osvetlenia, odstráňte zásuvku z Plug&Play predlžovacieho kábla a 
napojte do svorkovnice svietidla. 2-pinový IP44 konektor na druhej strane 
napojte do Patilo rady Plug&Play transformátorov, konektorov, 
predlžovacích káblov a rozbočovacích krabičiek. 

E4010 mriežka  
proti oslneniu >  LED   IP65 

 12v 
Plug 

Play 

175 

Ø68 

21 110 

Ø60 

 230V 

* 35w úsporná halogénová 
žiarovka produkuje 
svetelný výkon rovnaký ako 
štandardná 50W 
halogénová žiarovka 

Vymeniteľná 35w 

halogénová* alebo 
LED žiarovka 

12v Plug&Play alebo 230V 

3 povrchové úpravy 

HALOGEN 
 

   35W 

Čierna  

 
 

P6B1 
Mahagónová 

 
 

  P6M1 
  Titán  

 
 

  P6T1 
MR16 LED alebo 35w halogénová žiarovka 

GU10 LED alebo 35w halogénová žiarovka 

E4010 – mriežka proti oslneniu 

Svietidlo s hliníkovým telom, nastaviteľným kĺbom a zadnou úchytnou 
časťou je v pololesklej úprave a odolné voči korózii.  
Dlhšia odšrobovateľná vrchná časť svietidla umožňuje jednoduchú 
výmenu žiarovky. 

P6B2 P6M2 P6T2 



Aries 

12v nástenné 
svietidlo 

vymeniteľná 20-24W * 
halogénová alebo LED žiarovka 

3 povrchové prevedenia 

Aries je štýlové nástenné alebo stĺpovité 12v záhradné svietidlo s hliníkovým telom v 
3 povrchových úpravách - čierna, titán a mahagón - v lesklej úprave pripomínajúcej leštenú meď. 
Aries má číre akrylové sklo a MR16 žiarovka premieta svetlo na kužeľovité zrkadlo na vrchu svietidla     
a odráža svetlo smerom von pre dosiahnutie nízkeho oslnenia do očí, ako napr. pri terasách, 
chodníkov... . Môže sa použiť MR16 led žiarovka alebo 20w halogénová žiarovka: úsporná 24w 
halogénová žiarovka dodá rovnaký svetelný výkon ako štandarná 35w halogénová žiarovka. Aries sa 
môže napojiť na PATILO radu Plug&Play transformátorov, konektorov, predlžovacích káblov a   
rozbočovacích krabičiek. 

* 24w úsporné halogénové žiarovky vyžarujú 
svetelný výkon ako štandardná 35W halogénová 
žiarovka 

Ø60 
Prevedenie  

 
 

Produktový kód: 
 
 

Svetelný zdroj: 

LED 

IP65 

Inštalácia: 

Ø68 

Plug 

Play 
 12v 85 Konštrukcia: 

Mahagónová 

 
 

  P2M12 
 

Čierna  

 
 

P2B12 

144133 
HALOGEN 
 

   20W 

Vo vnútri nástenného držiaka svietidla je svorkovnica na pripojenie k 
12v káblu z transformátora. Pre napojenie k Patilo Plug&Play 12v 
záhradnému systému osvetlenia, odstráňte zásuvku z Plug&Play 
predlžovacieho kábla a napojte do svorkovnice svietidla. 2-pinový IP44 
konektor na druhej strane napojte do Patilo rady Plug&Play 
transformátorov, konektorov, predlžovacích káblov a rozbočovacích 
krabičiek. 

  Titán  

 
 

 P2T12 
                  MR16 LED alebo 20w halogénová žiarovka 

Svietidlo s hliníkovým telom a odolné voči korózii.  
Aries má číre akrylové sklo vo vrchnej časti svietidla, ktoré sa odskrutkuje 
od spodnej časti a umožní jednoduchú výmenu žiarovky. 



Orion 

12v stĺpové svietidlo 
s kolíkom do zeme 

Ø63 

450 

150 

Orion je štýlové stĺpovité záhradné svietidlo s kolíkom (12v 45cm) s hliníkovým telom a dodáva sa v  
3 povrchových úpravách - čierna, titán a mahagón - v lesklej úprave pripomínajúcej leštenú meď. 
Orion má číre akrylové sklo a MR16 žiarovka premieta svetlo na kužeľovité zrkadlo na vrchu svietidla  
a odráža svetlo smerom von pre dosiahnutie nízkeho oslnenia do očí, napr. v blízkosti chodníkov,  
schodov, terás... . Môže sa použiť MR16 led žiarovka alebo 20w halogénová žiarovka: úsporná 24w 
halogénová žiarovka dodá rovnaký svetelný výkon ako štandarná 35w halogénová žiarovka.   
Orion sa dodáva s 1.5m káblom s IP44 Plug&Play konektorom pre jednoduchú inštaláciu s použitím 
minimálneho náradia s PATILO radou Plug&Play príslušenstva 

Inštalácia: LED 

IP65 

Pomocou 1.5m napájacieho kábla s 2 pinovým IP44 konektorom pre 
pripojenie do Patilo Plug&Play transformátorov, predlžovacích káblov, 
konektorov alebo rozbočovacích krabičiek : IP68 pripojenie sa može 
dosiahnuť použitím GLWJB IP68 rozbočovacej krabičky alebo GLWCC 
vodeodolného spajácieho káblového konektora. 
Svietidlo s hliníkovým telom s lesklou povrchovou úpravou, odolné voči  
korózii. Orion má číre akrylové sklo a MR16 držiak žiarovky (pätica)   
zapustené do tela svietidla. Vrchná časť svietidla sa odskrutkuje od  
základnej časti, čo umožní jednoduchú výmenu žiarovky. 

   Čierna  

 
 

P1B12 

Plug 

Play 
 12v 

 

Konštrukcia: 

3 povrchové prevedenia 

vymeniteľná 20-24W * 
halogénová alebo LED  
žiarovka 

* 24w úsporné halogénové žiarovky vyžarujú 
svetelný výkon ako štandardná 35W halogénová 
žiarovka 

HALOGEN 
 

   20W 

Prevedenie  

 
 

Produktový kód: 
 
 

Svetelný zdroj: 

Mahagónová 

 
 

 P1M12 
 

  Titán  

 
 

 P1T12 
                  MR16 LED alebo 20w halogénová žiarovka 



Zabudovateľné 

podlahové  
LED svietidlá 

LUMINI 
0.3W teplá biela LED 

LUMINA 
1w teplá biela LED 

Lumini 

Lumina 

Produktový kód:   GLWW03W                       GLWW1W 
 

Názov:      Lumini         Lumina 
 
 

IP krytie:         IP67 s IP44 káblovým konektorom    IP67 s IP44 káblovým konektorom  

 
 

Svetelný zdroj:        0.3w CREE teplá biela LED           1w CREE teplá biela LED  

 

Svetelný tok:               5 lumenov                       25 lumenov  

 
 

Uhol vyžarovania:              120⁰                            120⁰ 

 

Napájanie:              12v AC: 0.5w max.                12v AC: 1.7w max. 

Lumini 
pre jemné nasvietenie terás a schodov 

20 

Lumina 
pre jasnejšie nasvietenie terás, chodníkov 

26.4 

LED 

21 

2 

1 34 

30.6 

1m 1m 

42 

45 33.7 

IP67 

Plug 

Play 
 12v 1m 1m 

304 nerezové telo s pružinovou   
sponou, 1mm po okraji zaoblený 
vrch a frosted sklíčkom 

 

Maximálne 20 svietidiel v jednej 
línii z jedného transformátora. 
Zapustenie svietidla do 30mm 
otvoru v podlahe 

Konštrukcia: 

Inštalácia: 

Pomocou 1m napájacieho kábla s 2-pinovým IP44 konektorom pre pripojenie 
do Patilo Plug&Play transformátorov, predlžovacích káblov alebo 
rozbočovacích krabičiek a 1m výstupný kábel s IP44 2-pinovým konektorom 
(káblová zásuvka), do ktorého sa môže napojiť daľšie podlahové svietidlo  

 

Maximálne 10 svietidiel v jednej línii z 
transformátora. Zapustenie svietidla do 
35-37mm otvoru alebo do plastového 
púzdra (dodávané so svietidlom) 

5 Lumina zapustených svietidiel a 12w 
transformátor, na ktorý je možné 
napojiť max 7 Lumina svietidiel  

316 nerezové telo s pružinovou 
sponou, plastovým púzdrom, 
2mm po okraji zaoblený vrch a 
frosted sklíčkom 

Štartovacie sady GLWW1WKIT GLWW03WKIT 

Sada obsahuje: 
5 Lumini podlahových svietidiel a 
6W transformátor, na ktorý je možné 
napojiť max 12 Lumini svietidiel 



Plug & Play 

Inštalačné  

príslušenstvo 

Napájacie káble majú IP44 konektor na jednej strane pre 
zapojenie do výstupu z transformátoru alebo 
rozbočovacieho káblového konektoru a IP44 zásuvku na 
opačnej strane kábla pre napojenie Plug&Play svietidla. 
Sú dostupné v 3 dĺžkach pre rôzne inštalácie. 
                 Počet napojených svietidiel je 
        limitovaný len výkonom  
        transformátoru a dĺžkou káblov – 
        viď nasledujúcu stránku pre bližšie 
        informácie 

3-cestné a 5-cestné rozbočovacie IP44 konektory 
zabezpečujú prepojenie 3 až 5 svietidiel k pripájaciemu 
káblu z transformátora: IP44 krytie umožňuje prepojenie 
svietidiel na povrchu kdekoľvek v exteriéri okrem oblastí,    
kde bude spájanie v zemi, pod vodou alebo v iných vlhkých 
miestach ako napr. pod hrubou vrstvou mulčovacej kôri atď   

Určené pre transformátory 

12v transformátory Produktový kód  Watts  

 

DB6W12            6 

 

DB12W12        12 

 

DB20W12        20 

 

DB60W12        60 

 
 

DB105W12         105 

GLDDS 12v súmrakový sensor s napojením 
do predlžovacieho kábla z 12v výstupu 
Plug & Play transformátora pre automatické  
zapnutie osvetlenia po zotmení a vypnutie pri   
svitaní. Svietidlo alebo zoskupenie svietidiel je 
napojené do výstupnej zásuvky tohoto senzora,   
ktorý sa dodáva s kolíkom a držiakom pre  
povrchovú montáž 

V oblastiach, kde musia byť spoje káblov v zemi, pod vodou 
alebo vo vlhkých miestach ako napr. pod hrubou vrstvou 
mulčovacej kôri je odporúčané použitie IP68 vodeodolného 

spájania. PATILO Plug & Play má v ponuke 
jedinečný systém, ktorý umožňuje aby štandardné IP44  
káblové konektory boli použité s vodeodolným tesnením   
okolo káblov špeciálne navrhnutým IP68 príslušenstvom   
ako napr. GLWJB alebo GLWCC (viď nižšie) 

GLWJB GLWJB vodeodolná IP68 rozbočovacia krabička umožňuje 
napojenie 3 svietidiel do tranformátora  

GLWCC vodeodolný IP68 spájací konektor zabezpečuje  
spojenie 2 káblov ako napr. kábla svietidla s káblom od 
tranformátora IP44 

Plug 

Play 
 12v 

GLWCC 

Transformátory 
Spojovacie káble 
IP44 konektory 
IP68 konektory 
Súmrakový senzor 

Všetky Plug & Play príslušenstvá majú 
rovnaké 2-pin IP44 konektory pre 
jednoduchosť zapojenia. 
IP68 konektory sú dostupné s použitím 
vodeodolnej rozbočovacej krabičky alebo     
s použitím IP68 spájacieho konektora pre 
spájanie káblov vo vlhkých miestach. 

Produkt. 
kód 

Dĺžka 
kábla 

GLEC10    10m 

  

GLEC2      2m 

 

GLEC5      5m 

Produkt. 
kód 

 Káblový 
konektor 

GLCC3    3 cestný    6w, 12w, 20w & 60w transformátory 

 
 

GLCC5    5 cestný          105w transformátor 



 

Štandardný halogénový ekvivalent:       35w            50w 

Plug&Play spájanie káblov 
PATILO Plug&Play záhradný systém osvetlenia je navrhnutý predovšetkým pre 

nízko-energetické LED svetelné zdroje, ktoré umožňujú použitie káblov s menším 
priemerom do 0.75mm² ,ktoré sú kompatibilné so štandardnými IP44 2-pinovými 
konektormi pre dosiahnutie flexibilného rozmiestnenia osvetlenia.Sú tu ale určité 
obmedzenia v dĺžkach predlžovacích káblov, ktoré môžu byť použité pri výkonnejších 
18W LED svietidlách pri napájaní viacerých  
svietidiel na spoločný zdroj obzvlášť pri použití  
svietidiel, ktoré umožňujú použitie halogénových  

žiaroviek. Doporučené dĺžky spájaných káblov,  
(viď tabuľa vedľa) zabezpečujú ideálnu stabilitu  
napätia pre správnu funkčnosť svietidiel. Týmto  
sa zabezpečí, že nenastane výrazný pokles  
napätia.  
Tabuľka ukazuje dĺžky predlžovacích káblov, 
ktoré môžu byť napojené do svietidiel so  

štandardne zabudovaným 1.5m káblom. 
(pre zapojenie podlahových svietidiel Lumini,  

Lumina viď. stranu 24-25) 

Nízko-energetické LED žiarovky 

CAPLED3WW LED žiarovka 
pre Pavo svietidlo 

Energy 
Rating A 

3w & 5w LED žiarovky pre 
MR16 a GU10 svietidlá 

 Teplé biele 
 LED žiarovky 

MR16LED3WW 

 

 
 

MR16LED3CWW 

 
 

MR16LED5WW36 

 
 

MR16LED5WW60 

 
 

MR16LED10WW 

 
 
 

CAPLED3WW 

 
 

GU10LED3WW 

 
 

GU10LED3CWW 

 
 

GU10LED5WW36 

 
 

GU10LED5WW60 

l.e.d.   Uhol 
 žiarenia 
 

MR16LED10WW vysoko výkonná LED 
žiarovka pre 12v Corona a Carina svietidlá 

 Napätie a    Výkon   Svetelný   Náhrada     Použitie  
typ žiarovky   watts**    tok     žiarovky    v svietidlách 
                   12v MR16 

 
 

12v MR16 

 
 

12v MR16 

 

 
 

12v MR16 

 
 

12v MR16 

 
 

  12v G4 

 
 

230V GU10 
 
 

230V GU10 

 

 
 

230V GU10 

 
 

230V GU10 

 4 

 
 

2.2  

 
 

 5 

 

 
 

 5 

 
 

7.2  

 
 

 3 

 
 

 4 

 
 

2.2  

 

 
 

 5 

 
 

 5 

200 

 
 

200 

 
 

330 

 

 
 

330 

 
 

380 

 
 

210 

 
 

200 

 
 

200 

 

 
 

330 

 
 

330 

20w  

 
 

20w 

 
 

35w 

 

 

35w 

 

 
 

50w 

 
 

20w 

 
 

20w 

 
 

20w 

 

 
 

35w 

 
 

35w 

12v MR16 
 svietidlá 

Corona12v 

 
 

   Pavo 

 Corona & 
Carina 230V 
 svietidlá 

led or halogen lights with 1.5m cables - refer to table above 

A 
12V 

B 

LED alebo halogénové jazierkové svietidlá s 5-6m káblom - do 35w každé 
- spájané cez max. 2m predlžovací kábel do 3-cestného káblového konektora 
alebo cez 5-cestný konektor napriamo napojený do 105w transformátora 

  3w 

 

 

 Cluster  

 
 

 5 x 1w 

 
 

 

 5 x 1w 

 
 

 5 x 2w 

 
 

  Cluster  

 
 
 

 3 x 1w 

 
 

  Cluster  

 
 

 5 x 1w 

 
 

 5 x 1w 

2m max. 
12V 

6m           Úsporné halogénové žiarovky 
   Napätie     Uhol vyžarovania       24w            35w 

 

 
 

  12v MR16          36⁰        MR16P20W36   MR16P35W36 

 

 

  12v MR16          60⁰        MR16P20W60   MR16P35W60 

 
 

  230V GU10          50⁰             -          GU10P35W50 

Viď stranu 24-25  
pre informácie 
o napojení  

terasových svietidiel 

6m 
12V 

   Štandardné  halogónové žiarovky  

 Napätie 

 
 

12v MR16 

 
 

230V GU10 

 
 

230V GU10 

Uhol vyžarovania 

 

 
 

      36⁰   

 
 

      25⁰   

 
 

      36⁰   

     20w          35w 

 

 
 

 MR16H20W36   MR16H35W36 

 
 

  -        GU10H35W25 

 
 

 GU10H20W36   GU10H35W36 

105va 

Pre 12v svietidlá 

LED svietidlá do 10w 

LED alebo halogénové 
svietidlá do 20w každé 

    2m        10m 

 
    5m        5m 

 
    2m        5m LED alebo halogénové  

Svietidlá do 35w každé 

    A          B 
Maximálna dĺžka kábla                                                                          

   36⁰ 

 
 

   60⁰ 

 
 

   36⁰ 

 

 
 

   60⁰ 

 
 

    30 & 45* 

 
 

  360⁰ 

 
 

   36⁰ 

 
 

   60⁰ 

 

 
 

   36⁰ 

 
 

   60⁰ 

 Aries/Orion 

LED alebo halogenové svietidlá s 1.5m káblom – podľa tabuľky hore 
 

105w 


