
Poznaj niesamowity 

świat inteligentnego 

oświetlenia glow.ly! 
Rozświetl dowolne pomieszczenie intensywną mocą barw  lub 

stwórz niepowtarzalny klimat dzięki jednemu z 16 mln kolorów. 
Zarządzaj efektami i twórz niesamowite sceny świetlne za 

pośrednictwem aplikacji mobilnej. 



glow.ly to unikalny i nowoczesny sposób na oświetlenie lub zmianę 

wystroju dowolnego pomieszczenia. Oferowane rozwiązania 

pozwalają na pełną elastyczność podczas projektowania sytemu 

oświetlenia, przy jednoczesnej wygodzie sterowania z jednej 

aplikacji mobilnej. W ofercie posiadamy zarówno taśmy LED z 

diodami białymi, RGBW, Magic LED oraz wiele innych. Zapoznaj się z 

produktami inteligentnego systemu oświetlenia glow.ly. 

Taśmy LED



S01-MRGB - Taśma LED z diodami RGB z wbudowanym 

sterownikiem Wi-Fi 

S02-MRGB - Taśma LED z diodami RGB z wbudowanym 

sterownikiem Wi-Fi 

Dane techniczne: 

Dane techniczne: 

Zasilanie 

Długość taśmy

5 V (2 A max) - zasilacz w zestawie

2 m

Szerokość taśmy

Montaż

10 mm 

Taśma samoprzylepna 3M 

Liczba diod

Sterowanie

24 / m

Wbudowany sterownik Wi-Fi (aplikacja glow.ly) 

Barwa RGB 

Zasilanie 

Długość taśmy

12 V (2 A max) - zasilacz w zestawie

2 m

Szerokość taśmy

Montaż

10 mm 

Taśma samoprzylepna 3M 

Liczba diod

Sterowanie

24 / m

Wbudowany sterownik Wi-Fi (aplikacja glow.ly) 

Barwa RGB



S03-WWCW - Taśma LED z diodami koloru białego 

przystosowana do sterownia PWM 

Dane techniczne: 

Zasilanie 

Długość taśmy

5-24 V 

2 m

Szerokość taśmy

Montaż

10 mm 

Taśma samoprzylepna 3M 

Liczba diod

Sterowanie

24 / m

Zewnętrzny sterownik PWM (kompatybilna z C01-WWCW i  
aplikacją glow.ly) 

Barwa Ciepła oraz zimna



Zarządzaj dowolnym oświetleniem wykorzystując jeden z naszych 

sterowników kompatybilnych z aplikacją glow.ly. Twórz unikalne 

sceny świetlne bez konieczności wymiany posiadanych przez 

Ciebie taśm LED. Zintegruj posiadane przez Ciebie oświetlenie w 

inteligentny system.  

Sterowniki LED



C01-WWCW 

Sterownik PWM do diod LED 

koloru białego (2 kanały PWM) z 

C04-MRGB
Sterownik do diod Magic LED RGB 

z Wi-Fi

C02-RGBW
Sterownik PWM do diod LED RGBW 

(4 kanały PWM) z Wi-Fi 

C05-SW
Przekaźnikowy włącznik 

oświetlenia 230V z Wi-Fi 

C03-MRGB 

Sterownik do diod Magic LED RGB 

z Wi-Fi 

C06-CV
Sterownik stałonapięciowy 

(CV) z Wi-Fi do wysokiej klasy 

diod LED

Zasilanie Wymiary sterownika Sterowanie Ilość kanałów Kompatybilność Uwagi

5-24 V DC

5-24 V DC

5 V DC

12 V DC

230 V AC

230 V AC

40mm x 50mm x 27mm

40mm x 50mm x 27mm

40mm x 50mm x 27mm

40mm x 50mm x 27mm

40mm x 50mm x 27mm 

(możliwość montażu w  

puszcze podtynkowej)

40mm x 50mm x 27mm 

Aplikacja glow.ly  

poprzez Wi-Fi 

Aplikacja glow.ly  

poprzez Wi-Fi 

Aplikacja glow.ly  

poprzez Wi-Fi 

Aplikacja glow.ly  

poprzez Wi-Fi 

Włącz/Wyłącz,  
sterowanie z  

aplikacji glow.ly 

Aplikacja glow.ly  

poprzez Wi-Fi 

2 kanały PWM 

4 kanały PWM 

Cyfrowe - MagicLED 

Cyfrowe - MagicLED 

1 wyjście  

przekaźnikowe 

1 kanał  
stałonapięciowy  

(CV) 

Taśma LED koloru  

białego  

(np. S03-WWCW )

Taśma LED RGB i 
RGBW 

Taśmy z diodami cyfrowymi 

Taśmy z diodami cyfrowymi 

Dowolne oświetlenie  

LED lub tradycyjne 

Dowolne taśmy LED

Max 15 W / kanał

Max 15 W / kanał

Max 250 diod LED

Max 250 diod LED

Max 2000 W przy  

230 V AC 

Max 45 W

Dane techniczne sterowników



Akcesoria dekoracyjne glow.ly to unikalny sposób na stworzenie 

niepowtarzalnego i nowoczesnego klimatu w Twoim domu lub 

biurze. Umożliwia ona uzyskanie efektownego i dyskretnego 

rozświetlenia Twojego pomieszczenia na jeden z 16 mln kolorów. 

Całość sterowana jest z aplikacji glow.ly, dzięki czemu może zostać 

w prosty sposób zintegrowana z resztą oświetlenia. 

Akcesoria 

dekoracyjne



L01-MRGB - Lampa dekoracyjna glow.ly o wysokości 1,0m z 

wbudowanym sterownikiem Wi-Fi 

L02-MRGB - Lampa dekoracyjna glow.ly o wysokości 1,5m z 

wbudowanym sterownikiem Wi-Fi 

Dane techniczne: 

Dane techniczne: 

Zasilanie 

Wysokość lampy

12 V (2 A max) - zasilacz w zestawie

100 cm

Sterowanie Aplikacja glow.ly

Zasilanie 

Wysokość lampy

12 V (2 A max) - zasilacz w zestawie

150 cm

Sterowanie Aplikacja glow.ly  



Rozszerz horyzont swojego ekranu wykorzystując taśmę 

gamingową glow.ly! Ciesz się niezwykle dynamicznymi i 

widowiskowymi efektami podczas seansu. Sprawdź nasze 

rozwiązanie skierowane dla graczy oraz miłośników kina! 

Gry i film



G01-MRGB - Taśma LED z wbudowanym sterownikiem Wi-Fi kompatybilna z ekranami 24''-28'' 

Dane techniczne: 

Zasilanie 

Sterowanie

12 V (2 A max) - zasilacz w zestawie

Oprogramowanie dostępne dla systemów operacyjnych Windows/Linux/macOS 

Tryb pracy Rozszerzanie obrazu monitora w czasie rzeczywistym 



Możliwości aplikacji glow.ly

Zarządzaj taśmami 

Każdą taśmą lub zdefiniowaną grupą można zarządzać niezależnie lub 

wszystkimi jednocześnie. Każde urządzenie glow.ly można ustawić na 

dowolny kolor, gradient lub efekt, tworząc tym samym niepowtarzalny i 

unikalny klimat dla Twojego domu. Dodatkowo w prosty sposób możesz 

zarządzać jasnością poszczególnych taśm oraz całych grup, oszczędzając 

tym samym zużycie energii.

Bedroom ON

Kitchen OFF

Aplikacja dostępna w:



Możliwości aplikacji glow.ly

Proste i szybkie łączenie 

poprzez Wi-Fi

Konfiguracja i dodawanie nowych urządzeń z rodziny glow.ly są dziecinnie 

proste. Wystarczy podać dane dostępowe do sieci Wi-Fi, a nasza aplikacja 

zajmie się resztą. Dodatkowo, każde urządzenie możesz nazwać w dowolny 

sposób, tak aby późniejsza jego obsługa była prosta i intuicyjna. 

Aplikacja dostępna w:



Możliwości aplikacji glow.ly

Hue

Wybierz jeden z 16 mln kolorów jednym 

ruchem palca i obserwuj zmianę kolorów w 

czasie rzeczywistym!

Color

Możesz ustawić nasycenie wybranego 

wcześniej koloru, tak aby jak najlepiej 

pasował do wystroju Twojego wnętrza 

Gradient

Ustaw jeden z wielu pięknych i oryginalnych 

efektów dostępnych w aplikacji. Kolorowa 

tęcza? Efekt kominka? A może delikatnie 

padający deszcz? Żaden problem! 

Effect

Masz własny pomysł na scenę 

oświetleniową? Narysuj go! Taśma glow.ly 

umożliwia sterowanie pojedynczym 

pikselem. Daj ponieść się fantazji! 

Zmieniaj kolory, ich intensywność  

lub użyj gotowych efektów 

Aplikacja dostępna w:



Skontaktuj się z nami!

contact@glow.ly

+48 737 531 831

www.glow.ly

Pamiętaj, że jesteśmy tutaj dla Ciebie. Jeżeli masz jakiekolwiek 

pytania lub wątpliwości skontktuj się z nami! 

 

Make Life More Colorful!

Exon Sp. z o.o.   

ul. Władysława Łokietka 5  

87-100 Toruń


