Lighting

HDK472 / 473 / 474 –
Ultra conveniente.
Luminária industrial
modular
HDK472/473/474
A linha modular de luminárias high bay industrial HDK é ideal para ser utilizada em
grandes áreas internas e foi projetada para funcionar com lâmpadas a vapor de sódio,
metálico ou mercúrio, de 250 ou 400W. Produzida com materiais de alta qualidade,
oferece duas opções de refletor: aberto (GDK 472) ou fechado (GDK 473), podendo ainda
ser acompanhada com vidro frontal (GDK 472 PG ou GDK 473 PG) de acordo com o
refletor. O modelo HDK 472/473 possui sistema de suspensão para tubo (ZDK 472 SPR),
ou perfilado/trilho (ZDK 473 EH). O modelo HDK 474 é uma soqueteira de alumínio
fundido, para utilização sem alojamento do reator.

Benefícios
•
•
•
•

Luminária modular para diversos tipos de indústrias
Disponível em duas aberturas de facho: Aberto (WB) e fechado (NB)
Caixa com equipamento com perfeita dissipação de calor
Soquete da lâmpada fora do eixo do equipamento para evitar faíscas

Características
•
•
•
•

Refletor em alumínio de alto grau de pureza polido e anodizado
Opção de Vidro de proteção temperado de 5mm
Grampos e fechamento em aço inoxidável
Opção de Equipamento de emergência (R-EL)
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HDK472/473/474

Aplicação
•
•
•
•
•
•
•

Áreas industriais em geral
Quadras esportivas cobertas
Depósitos
Almoxarifados
Galpões
Oficinas
Garagens

Especificações
Tipo

HDK472

Instalação

Suspensa através de tubo rosqueado com Ø 19 mm (3/4”) com

HDK474

acessório (ZDK472), ou diretamente fixada ao forro ou perfilado

GDK472

com acessório (ZDK473)

GDK473
Fonte de Luz

1 x 250 W / 1 x 400 W / HPI-P – SON

Tensão de rede

Eletromagnético 220 V / 60-50 Hz

Ótica

Vidro temperado 5mm

Materiais e acabamento

Alojamento: em chapa de aço com tratamento
Acabamentos: especial anticorrosivo, com acabamento na cor preta
(HDK472). Refletor em alumínio de alto grau de pureza polido e
anodizado
Aro do vidro: em alumínio fundido vedado com feltro
Grampos e fechamento em aço inoxidável
Porta-lâmpada E40 de porcelana reforçada, rosca em liga de latão
niquelado com contato central telescópico de cobre niquelado
Mola estabilizadora da lâmpada antivibratória em aço inoxidável

Versions

Operating and Electrical
Tensão de entrada

220 V

General Information
Potência da lâmpada

250 W

General Information
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HDK472/473/474

Order Code

Full Product Name

919506070349 HDK472 SON250W

Código da

Descrição do

Código da

Descrição do

família das

sistema de

família das

sistema de

Equipamento lâmpadas

lâmpadas

Order Code

SON gear

-

919506070459 HDK472 HPI-P250W-

SON

SGR 220V-60Hz

Full Product Name

Equipamento lâmpadas

lâmpadas

HPL/HPI gear HPI-P

Base para cima

BU HGR 220V-60Hz

(BU)
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