Lighting

Po prostu LED
Przełącz się na LED,
teraz w atrakcyjnej
cenie.
Ledinaire floodlight maxi
Linia produktów Ledinaire obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które
charakteryzują się wysoką jakością charakterystyczną dla firmy Philips, a przy tym są
dostępne w konkurencyjnej cenie. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne
cenowo — dokładnie takie, jak potrzebujesz.

Korzyści
• Jakość i niezawodność produktów Philips
• Energooszczędne: bezpośredni zamiennik aż do HPI-TP do 400 W
• Szybka instalacja bez otwierania oprawy
• Wysokiej jakości wykończenie, wytrzymałość i pełna niezawodność firmy Philips

Cechy
• Wysoka skuteczność świetlna: 100 lm/W Strumień świetlny modułu LED:
10 klm/100 W i 20 klm/200 WTrwałość użytkowa: 50 000 godzin (Ta 25°C)Solidne
(IK08) i wodoszczelne (IP65) naświetlaczeWbudowany kabel 0,5 m
(klasa 1)Montaż w pozycji stojącej lub podwieszanej pod konstrukcjąZgodność z
normami: CE, CB, ROHS Test antykorozyjny: 500 godz.Przezroczyste szkło
hartowaneLOR >86

Zastosowanie
• Parkingi
• Tereny przemysłowe
• Stocznie
• Oświetlenie bezpieczeństwa/komunalne/sportowe
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Ledinaire floodlight maxi

Specyfikacje
Aiming Horizontal

to °

50 do 60 Hz

Aiming Vertical

to °

220-240 V

AverageAmbientTempe -25 aż +40 °C

38, 43 A

rature

Light Source

SMD LED

Beam angle

100° x 100°

Color

GR-GR

Maintenance

brak
Maintenance c

Szary kolor RAL 7043

Material

Housing: odlew aluminiowy

Przewody z uziemieniem/kable (Przewody z uziemieniem/

Material of Reflector

Reflector: aluminium

kable)

Kategoria rozsyłu światła A1, kategoria rozsyłu A1 (A1)

brak

Odbłyśnik aluminiowy

jednostka zasilająca (PSU)

Uwagi

Montaż na słupach, elewacji budynku, pod zadaszeniem, na

4000 K

suficie lub ścianie.

4000K

Montaż w pozycji stojącej lub podwieszanej pod konstrukcją

100 lm/W

Uchwytmontażowy w kształcie litery U przystosowany do3 śrub

100 lm/W

M20.

10000, 20000 lm

3 lata

Wersje
LED Module, system flux 20,000
lm - LED - 100° x 100°

Więcej o produkcie
Ledinaire-

Ledinaire-
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Więcej o produkcie
Ledinaire-
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