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Design rafinat și tehnologie LED: 
combinația ideală pentru iluminarea 
peisajelor urbane 

Cu un design liniar simplu, dar foarte elegant, RIVARA 
oferă o gamă completă de aparate de iluminat pentru a 
ilumina diverse peisaje urbane. 

Aparatul de iluminat RIVARA este disponibil cu un braț 
simplu sau dublu. De asemenea, este disponibil un suport 
de perete pentru a menține coerența estetică în zonele în 
care nu pot fi instalați stâlpi.  

Această combinație câștigătoare de performanță, design și 
flexibilitate permite gamei RIVARA să ilumineze străzi, 
zone rezidențiale, parcuri, piste pentru bicicliști și pietoni 
oferind un iluminat de calitate superioară. În plus, aceasta 
generează economii de energie electrică și reduce 
amprenta ecologică cu o integrare estetică perfectă în 
mediul înconjurător. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
CĂI DE 

CIRCULAȚIE 
URBANĂ ŞI 

STRĂZI 

 
PODURI 

 
PISTE DE 

BICICLETE ȘI 
PIETONALE 

 
STAȚII DE TREN 

ȘI METROU 

 
ZONE EXTINSE 

 
PIEŢE ŞI ZONE 

PIETONALE 
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RIVARA | REZUMAT 

Descriere 

Fabricat din oțel galvanizat vopsit, atât aparatul, cât și stâlpii dedicați RIVARA oferă un design 
robust, oferind în același timp forme liniare elegante și contemporane care se integrează 
perfect în orice mediu urban. 

Aparatul de iluminat RIVARA încorporează un difuzor din sticlă și găzduiește modulul 
fotometric de a doua generație LensoFlex®2  pentru a oferi o gamă largă de distribuții 
luminoase potrivite pentru diverse aplicații urbane, cum ar fi piețele, străzile înguste, zonele 
pietonale și cartierele rezidențiale. Numărul de LED-uri este adaptat pentru a satisface 
cerințele fotometrice ale aplicației specificate. 

Modulul fotometric are nivel de etanșeitate IP 66 pentru a împiedica contactul LED-urilor și 
al lentilelor cu mediul extern și pentru a menține performanța în timp. 

RIVARA a fost proiectat pentru a oferi multiple combinații cu stâlpi dedicați și brațe simple 
sau duble. Pentru străzile înguste, unde nu pot fi instalați stâlpi, se recomandă un suport de 
perete pentru a oferi o soluție care să asigure coerența tehnică și estetică. Pentru a facilita 
operațiunile de instalare și de mentenanță, RIVARA integrează tehnologii brevetate, cum ar fi 
modulul compact de conectare și conectivitate IzyHub, pentru o cablare rapidă, fără unelte 
și fără erori.  

Designul discret al aparatului de iluminat RIVARA este completat de avantajele semnificative 
ale tehnologiei LED: un consum redus de energie electrică, un control perfect al distribuției 
luminoase, performanță de lungă durată și o gamă largă de posibilități în ceea ce privește 
inteligența integrată. 

Pentru a fi cât mai deschis și interoperabil, RIVARA este disponibil atât cu prize NEMA, cât și 
cu prize Zhaga și este certificat ZD4i. 

 

TIPURI DE APLICAȚII 
• CĂI DE CIRCULAȚIE URBANĂ ŞI STRĂZI 

• PODURI 

• PISTE DE BICICLETE ȘI PIETONALE 

• STAȚII DE TREN ȘI METROU 

• ZONE EXTINSE 

• PIEŢE ŞI ZONE PIETONALE 

 

AVANTAJE CHEIE 
• Pure and simple design 

• Soluţie elegantă şi confortabilă, pentru 
crearea ambianţei 

• Modul optic LensoFlex®2 cu distribuţie 
luminoasă adaptată pentru aplicaţii 
variate 

• FutureProof:  înlocuire  ușoară a 
modulului optic si a compartimentului 
electric 

• Economii de energie de până la 75% în 
comparație cu sursele de lumină 
tradiționale 

• ThermiX®, pentru performanţă pe 
termen lung 

• Protecție la supratensiune 10 kV 

• Pregătit pentru interconectare în funcție 
de cerințele viitoarelor dvs. orașe 
inteligente 

• Bazat pe standarde deschise și 
interoperabile 

• Compatibil cu platforma de control 
Schréder EXEDRA 

• Certificat ZD4i 

 
  

 

 
RIVARA este disponibil cu un singur braț sau 
cu un braț dublu. De asemenea, este 
disponibil și cu suport pentru montaj pe 
perete. 
  

 
Modulul fotometric are nivel de etanșeitate IP 
66 pentru a menține performanța în timp. 
  

 
Aparatele de iluminat RIVARA pot fi echipate 
cu prize standard NEMA 7-pini sau Zhaga și 
sunt certificate ZD4i. 
  

 
Modulul optic poate fi înlocuit la fața locului 
pentru a profita de orice evoluție tehnologică 
viitoare. 
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RIVARA | VERSIUNI 

RIVARA | Pe stâlp - braț simplu 

 

RIVARA | Pe stâlp - braț dublu 

 

RIVARA | Pe perete 

 

RIVARA | Stâlp 
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RIVARA | DISTRIBUȚII LUMINOASE 

 LensoFlex®2 

LensoFlex®2 se bazează pe principiul adăugării distribuției 
fotometrice. Fiecărui LED îi este asociată o anumită lentilă, ceea 
ce generează distribuţia completă a aparatului de iluminat. 
Numărul de LED-uri alături de curentul conductor, determină 
nivelul de intensitate al distribuției luminii. 

 

 

  
 

 Controlul luminii reziduale 

Opținal, modulele LensoFlex®2 pot fi echipate cu un sistem de 
control Back Light. Această caracteristică suplimentară 
minimizează poluarea luminoasă din vecinătate în special asupr
a clădirilor. 

 

 

A. Fără controlul luminii reziduale | B. Cu controlul luminii 
reziduale 
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RIVARA | SISTEME DE CONTROL 

 Profil personalizat de reducere a fluxului 
luminos 

Driverele inteligente pot fi programate cu profile complexe de 
reducere a fluxului luminos. Sunt posibile până la cinci 
combinații de intervale de timp și niveluri de lumină . Această 
caracteristică nu necesită cablare suplimentară. 

Perioada dintre pornire și oprire este utilizată pentru 
a activă profilul de reducere a fluxului luminos 
presetat. Sistemul personalizat de reducere a fluxului luminos 
generează economii mari de energie electrică , asigurând în 
același timp nivelul de luminanță optim și uniformitatea pe 
timpul nopții. 

 

 

A. Nivel de reducere a fluxului luminos | B. Timp 
 

 Fotocelula 

Fotocelula pornește aparatul de iluminat imediat ce lumina 
naturală scade la un anumit nivel. Poate fi programat pentru a 
porni în timpul unei furtuni, într-o zi înnorată (în zone critice) 
sau doar la căderea nopții, astfel încât să ofere siguranță și 
confort în spațiile publice. 

 

 

  
 

 Senzor PIR pentru detectarea mișcarii 

În locurile cu activitate nocturnă scăzută, iluminarea poate fi 
redusă la minimum, de cele mai multe ori. Prin utilizarea 
senzorilor PIR, nivelul luminii poate fi ridicat imediat ce un 
vehicul sau pieton este detectat în zonă. 

Fiecare aparat de iluminat poate fi configurat individual cu mai 
mulți parametri, cum flux luminos mnim și maxim, durata de 
întârziere și durata de pornire / oprire. Senzorii PIR pot fi folosiți 
într-o rețea autonomă sau interoperabilă. 
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RIVARA | Modul Izyhub pentru conectare 

 

IzyHub este un dispozitiv inovator care își propune să mențină 
instalarea aparatului de iluminat și întreținerea fără probleme. 
Acest hub central asigura comunicarea din punct de vedere 
electric și al controlului între toatecomponentele aparatului de 
iluminat, asigurând funcționarea și oferind performanțe fiabile, pe 
termen lung. 

Dimensiunile compacte și conectorii siguri permit realizarea 
de aparate de iluminat mai mici și mai ușoare,  mai ușor de 
întreținut și de actualizat. 

 

 

Protecție la supratensiuni 
IzyHub dispune de un dispozitiv încorporat de protecție la 
supratensiuni. Acest lucru previne ca supratensiunile electrice 
rezultate din descărcări admosferice și alte tensiuni tranzitorii care 
provin din rețeaua de alimentare să deterioreze aparatul de 
iluminat, chiar și în condiții neprielnice. Dispozitivul de protecție 
include, de asemenea, o lumină de avertizare a sfârșitului duratei 
de viață a LED -ului , care indică faptul că aparatul de iluminat este 
protejat corespunzător. 

Ușor de utilizat 
Instalarea unui aparat de iluminat nu a fost niciodată mai ușoară. 
Conectorul principal, IzyHub este un conector rapid care nu 
necesită utilizarea uneltelor și permite timp de instalare mai scurt 
cu 30% comparativ cu soluțiile standard. Conectorii electrici tip 
pârghie acționată cu arc asigură contactul optim pe întreagă durata 
de viață a produsului. 
 

Mentenanță ușoară 
În rarele ocazii în care o componentă trebuie înlocuită în aparatul 
de iluminat, IzyHub se asigură că operațiunile sunt efectuate rapid 
și ușor. Conexiunile componentelor aparatului de iluminat sunt 
adaptate astfel încât suprapunerea conexiunilor electrice este 
imposibil din punct de vedere fizic. Instalatorii nu trebuie să 
urmărească firele individual: conectați-l și funcționează imediat. 
 

 

 

Versiuni și upgrade-uri 
Izyhub are mai multe versiuni care prezintă opțiuni diverse de 
conectare. 
IzyHub poate include un dispozitiv de protecție la supratensiune 
(SPD), poate funcționa cu sistem de reducere a fluxului luminos 
extern și se poate conecta la toate tipurile de conectori 
standardizați. De asemenea, se poate utiliza pentru controlul  bi-
power și poate include o siguranță fuzibilă. 
Aceste opțiuni oferă flexibilitate pentru upgrade-urile viitoare, 
numai cu înlocuirea IzyHub pentru a conecta noul echipament. Nu 
este nevoie de re-cablare complicată. 
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RIVARA | Soluția Bluetooth

Soluția Schréder Bluetooth este formată din 3 componente 
principale: 

• Un dispozitiv Bluetooth conectat la driverul modular al aparatului
de iluminat (transceiver BLE)

• O antenă Bluetooth montată pe aparatul de iluminat

• O aplicație pentru smartphone numită Sirius BLE

Ușor de utilizat 
Soluția Schréder Bluetooth este ideală pentru configurarea la fața 
locului a aparatelor de iluminat exterior care utilizează Bluetooth. 
De la sol, utilizatorul este capabil să pornească sau să oprească 
aparatul de iluminat, să adapteze nivelul iluminarii, să citească 
datele de funcționare și multe altele. O aplicație ușor de utilizat, 
numită Sirius BLE, oferă un acces ușor și sigur la funcțiile de 
control și configurare. 
Indiferent dacă gestionați o rețea de iluminat într-o zonă urbană 
sau rezidențială, această soluție vă va facilita controlul aparatelor 
de iluminat exterior, în timp ce va aflati lângă stâlp. 

Asociere rapidă și ușoară 
Obțineți aplicația Sirius de la Schréder. Accesați meniul. Apăsați 
butonul „SCAN DEVICE (START)” pentru a căuta modulele BLE din 
jur. Acestea vor fi afișate cu o bară grafică (intensitatea semnalului) 
pentru a indica cel mai apropiat și cel mai îndepărtat la care puteți 
ajunge. Faceți clic pe dispozitivul la care doriți să vă conectați și 
introduceți cheia de acces personală pentru a controla aparatul de 
iluminat. 

Definirea setărilor 
După ce v-ați conectat la un aparat de iluminat, puteți seta diferiți 
parametri, cum ar fi curentul maxim, nivelul minim și profilul 
personalizat de reducere a fluxului luminos. 

Control manual a intensității  fluxului luminos 
Aplicația vă permite să efectuați o comanda manuală pentru a 
adapta nivelurile de iluminare instantaneu. Pur și simplu atingeți 
butonul „Dimming” din meniul principal și reglați iluminarea 
folosind rotița și butonul. Nivelurile de iluminare predefinite se pot 
aplica imediat. 
Valoarea corespunzătoare este afișată pe rotiță. Acest lucru vă 
permite să testați funcțiile de pornire / oprire și de iluminare a 
aparatului de iluminat asociate pe smartphone. 

Diagnostic la fața locului 
Când un aparat de iluminat este asociat, puteți accesa diverse 
informații de diagnostic: numărul total de aprindere/stingere, 
timpul de funcționare al modulului și driverului LED, consumul 
total de energie electrică al driverului LED ... etc. De asemenea, 
puteți urmări evenimente de funcționare (scurtcircuite, numarul de 
acționări ale protecției termice ...). Valorile de diagnostic pot fi 
starea curentă sau valorile acumulate până în prezent. 
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RIVARA | Zhaga-D4i

Consorțiul Zhaga și-a unit forțele cu DiiA și a produs o singură 
certificare Zhaga-D4i care îmbină specificațiile de conectivitate 
exterioară Zhaga Book 18 versiunea 2 cu specificațiile D4i ale DiiA 
pentru telegestiune prin protocol DALI. 

Standardizarea ecosistemelor interoperabile 
Ca membru fondator al consorțiului Zhaga, Schréder a participat la 
crearea și, prin urmare, sprijină programul de certificare Zhaga-D4i 
și inițiativa acestui grup de a standardiza un ecosistem 
interoperabil. Specificațiile standardului D4i au preluat 
caracteristicile protocolului DALI2 și le-au adaptat pentru 
echipamentele din interiorul aparatului de iluminat, dar cu anumite 
limitări. Doar module de control montate pe aparatul de iluminat 
pot fi conectate cu un aparat de iluminat Zhaga-D4i. Conform 
specificațiilor modulele de control au puterea electrică limitată la 
1W sau 2W. 

Program de certificare 
Certificarea Zhaga-D4i, îndeplinește toate criteriile, inclusiv 
potrivirea mecanică, comunicarea digitală, raportarea datelor și 
cerințele de putere într-un singur aparat de iluminat, asigurând 
interoperabilitatea plug-and-play a aparatelor de iluminat și a 
sistemelor secundare, cum ar fi modulele de telegestiune. 

Soluție rentabilă 
Un aparat de iluminat certificat Zhaga-D4i include drivere care 
oferă funcții care au fost anterior în modulul de telegestiune, cum 
ar fi măsurarea energiei electrice, care la rândul său a simplificat 
dispozitivul de control, reducând astfel prețul sistemului de 
control. 

2 prize: sus și jos 
Priza Zhaga are dimensiuni mai mici și mai potrivită aplicațiilor în 
care estetica este esențială. Arhitectura Zhaga-D4i prevede, de 
asemenea, posibilitatea de a pune două prize pe un aparat de 
iluminat care să permită, de exemplu, combinarea unui senzor de 
prezență și a unui modul de telegestiune. 
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RIVARA | Schréder EXEDRA

Schréder EXEDRA este cel mai avansat sistem de gestionare a 
iluminatului de pe piață pentru controlul, monitorizarea și analiza 
iluminatului stradal într-un mod ușor de utilizat. 

Standardizarea ecosistemelor interoperabile 
Schréder joacă un rol cheie în promovarea standardizării cu alianțe 
și parteneri precum uCIFI, TALQ sau Zhaga. Angajamentul nostru 
comun este de a oferi soluții concepute pentru integrarea verticală 
și orizontală a IoT. De la corp (hardware), la limbaj (model de date) 
și inteligență (algoritmi), întregul sistem Schréder EXEDRA se 
bazează pe tehnologii comune și deschise. Schréder EXEDRA se 
bazează, de asemenea, pe Microsoft™ Azure pentru serviciile cloud, 
furnizate cu cel mai ridicat nivel de încredere, transparență, 
conformitate cu standardele și reglementările în vigoare. 

Depășirea barierelor 
Cu EXEDRA, Schréder a adoptat o abordare tehnologică-agnostică, 
bazându-se pe standarde și protocoale deschise pentru a proiecta 
o arhitectură care să poată interacționa perfect cu soluții software
și hardware de la terți. Schréder EXEDRA este conceput pentru a
debloca interoperabilitatea complet, deoarece oferă posibilitatea
de :
• controlare a dispozitivelor (aparate de iluminat) de la alte mărci
• gestionarea controlerelor și integrarea de senzori de la alte mărci
• conectarea cu dispozitive și platforme de la terți

O soluție de tip "plug-and-play" 
Fiind un sistem concentrator de date care utilizează rețeaua 
celulară, un proces inteligent de punere în funcțiune automată 
recunoaște, verifică și extrage datele despre aparate de iluminat în 
interfața cu utilizatorul. Rețeaua de autoreglare dintre controlerele 
de aparate de iluminat permite configurarea în timp real a 
iluminatului adaptiv direct prin intermediul interfeței cu utilizatorul. 

Experiență personalizată 
Schréder EXEDRA include toate funcțiile avansate necesare pentru 
gestionarea dispozitivelor inteligente, controlul în timp real și 
programat, scenarii de iluminat dinamice și automatizate, 
planificarea operațiunilor de mentenanță și de exploatare pe teren, 
gestionarea consumului de energie și integrarea hardware-ului 
conectat de la terți. Acesta este complet configurabil și include 
instrumente pentru gestionarea utilizatorilor și o politică multi-
tenant care permite antreprenorilor, utilităților de producție sau 
orașelor mari să segmenteze proiectele. 

Un instrument puternic pentru eficiență, 
optimizare și pentru luarea deciziilor 
Datele sunt o mare valoare. Schréder EXEDRA le conferă 
managerilor toată claritatea de care au nevoie pentru a lua decizii. 
Platforma colectează cantități masive de date de la dispozitivele 
finale și, le cumulează, le analizează și le afișează intuitiv pentru a 
ajuta utilizatorii finali să ia cele mai bune decizii. 

Protejat pe toate laturile 
Schréder EXEDRA oferă tehnologie de ultimă generație cu criptare, 
analiză, clasificare și practici cheie de gestionare care protejează 
datele în întregul sistem și în serviciile asociate. 
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RIVARA | CARACTERISTICI

INFORMAȚII GENERALE 

Înălțimea de 
instalare 
recomandată 

4m to 6m | 13' to 20' 

FutureProof Înlocuire ușoară a modulului fotometric 
și a compartimentului cu accesorii 
electrice la fața locului 

Driver inclus Da 

Marca CE Da 

Certificat ENEC Da 

Conform ROHS Da 

Zhaga-D4i certified Da 

Legea franceză din 
27 decembrie 2018 - 
Conform cu tipul 
aplicației 

a, b, c, d, e, f, g 

Standard de testare LM 79-08 (toate măsurătorile efectuate 
în laborator acreditat ISO17025) 

CARCASĂ AND FINISAJ 

Carcasă Galvanised steel 

Distribuție 
luminoasă 

PMMA 

Difuzor Sticlă securizată 

Carcasă finisaj Vopsire în câmp electrostatic 

Culoare RAL 7040 gri 

Nivel de etanşeitate IP 66 

Rezistență la impact IK 08 

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE 

Temperatura de 
functionare(Ta) 

-30°C până la +55°C ținând cont de
efectul vântului

· În funcție de configurația aparatului de iluminat. Pentru mai multe 
detalii, vă rugăm să ne contactați. 

INFORMAȚII ELECTRICE 

Clasa electrică Class I EU, Class II EU 

Tensiune nominală 220-240V – 50-60Hz

Protecţie la 
supratensiuni (kV) 

10 

Compatibilitate 
electromagnetică 
(EMC) 

EN 55015 / EN 61000-4-5 

Protocol de control Bluetooth, 1-10V, DALI 

Opțiuni de control AmpDim, Bi-power, Profil personalizat 
de reducere a fluxului luminos, 
Fotocelulă, Telegestiune 

Priză Zhaga (optional) 
Optional priză NEMA 7 pini 

Sistem(e) de control 
asociate 

Sirius BLE 
Schréder EXEDRA 

Senzor PIR (opțional) 

INFORMAȚII FOTOMETRICE 

Temperatura de 
culoare LED 

2700K (Alb cald 727) 
3000K (Alb cald 730) 
3000K (Alb cald 830) 
4000K (Alb neutru 740) 

Indicele de redare a 
culorilor (CRI) 

>70 (Alb cald 727)
>70 (Alb cald 730)
>80 (Alb cald 830)
>70 (Alb neutru 740)

Procent flux 
luminous in 
emisfera superioară 
(ULOR) 

0% 

DURATA DE VIAȚA A LED-urilor @ TQ 25 ° C 

Toate configurațiile 100,000h - L90 

· Durata de viață poate fi diferită în funcție de dimensiune / configurații. 
Vă rugăm să ne consultați. 
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RIVARA | CARACTERISTICI 

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ 

AxBxC (mm | inch) RIVARA BOLLARD  - 350x100x180 | 13.8x3.9x7.1 
RIVARA - 1100x100x180 | 43.3x3.9x7.1 

Greutate (kg | lbs) RIVARA BOLLARD  - 23.5 | 51.7 
RIVARA - 16 | 35.2 

Rezistență aerodinamică (CxS) RIVARA BOLLARD  - 0.00 
RIVARA - 0.22 

Posibilități de montaj On a dedicated range of poles/brackets 

· For more information about mounting possibilities, please consult the installation sheet. 
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RIVARA | Opțiuni de montaj 

 

RIVARA | Montaj pe stâlp (disponibil cu braț 
unic sau dublu) 

 

RIVARA | Montaj pe perete 
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RIVARA | PERFORMANȚĂ 

 
 

   

Flux luminos al 
aparatului de 
iluminat (lm) 
Alb cald 727 

Flux luminos al 
aparatului de 
iluminat (lm) 
Alb cald 730 

Flux luminos al 
aparatului de 
iluminat (lm) 
Alb cald 830 

Flux luminos al 
aparatului de 
iluminat (lm) 

Alb neutru 740 

Putere electrică 
(W) * 

Eficacitate 
aparat de 
iluminat 
(lm/W) 

 

Aparat de 
iluminat 

Număr de 
LED-uri 

Curent 
(mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Până la Distribuții luminoase 

R
IV

AR
A

 B
O

LL
AR

D
  

8 350 800 1000 900 1000 900 1000 1000 1100 9.7 9.7 113 
  

8 500 1200 1300 1200 1400 1200 1400 1300 1500 13.6 13.6 110 
  

8 700 1500 1800 1600 1900 1600 1900 1800 2000 19.1 19.1 105 
  

8 1000 2000 2300 2100 2400 2100 2400 2200 2600 28 28 93 
  

R
IV

AR
A

 

16 350 2000 2200 2100 2300 2100 2300 2200 2500 18.1 18.1 138 
  

16 380 2100 2300 2200 2500 2200 2500 2400 2600 19.6 19.6 133 
  

16 400 2200 2400 2300 2600 2300 2600 2500 2800 20.6 20.6 136 
  

16 500 2700 2900 2800 3100 2800 3100 3000 3300 25.8 25.8 128 
  

16 600 3100 3300 3200 3500 3200 3500 3500 3800 31 31 123 
  

16 700 3400 3700 3600 4000 3600 4000 3900 4300 36.5 36.5 118 
  

24 350 3000 3300 3200 3400 3200 3400 3400 3700 26.5 26.5 140 
  

24 400 3300 3600 3500 3900 3500 3900 3800 4200 30.2 30.2 139 
  

24 500 4000 4400 4300 4600 4300 4600 4600 5000 37.7 37.7 133 
  

24 590 4600 5000 4800 5300 4800 5300 5200 5700 44.5 44.5 128 
  

24 600 4600 5000 4900 5300 4900 5300 5300 5700 45 45 127 
  

24 700 5200 5600 5500 6000 5500 6000 5900 6400 53 53 121 
  

Toleranță flux luminos ± 7%, toleranță  putere totală aparat de iluminat ± 5 % 
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RIVARA | DISTRIBUŢIE LUMINOASĂ 

 
5068 
 
 

 

 

 
5096 
 
 

 

 

 
5098 
 
 

 

 
 

5102 
 
 

 

 

 
5103 
 
 

 

 

 
5112 
 
 

 

 
 

5117 
 
 

 

 

 
5118 
 
 

 

 

 
5119 
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RIVARA | DISTRIBUŢIE LUMINOASĂ 

 

 
5120 
 
 

 

 

 
5121 
 
 

 

 

 
5136 
 
 

 

 
 

5137 
 
 

 

 

 
5138 
 
 

 

 

 
5139 
 
 

 

 
   
 




