Lighting

Luminária de parede
LED
BWS150 LED200/WW PSU 220-240V 9006
LED Low Power - Fonte de alimentação
As pessoas querem criar um clima agradável em torno de suas propriedades, algo
que chame a atenção das visitas, que as faça sentirem-se bem e queiram voltar.
Que possam ainda criar um ambiente acolhedor gastando pouco, mas sem
comprometer a qualidade da iluminação. Combinando um design simples e bom
desempenho, este econômico aparelho de iluminação LED com difusor opaco
proporciona um efeito de luz suave com uma uniformidade atrativa.

Dados do produto
Informações gerais

Período de garantia

1 years

Número de fontes de luz

96 [ 96 pçs]

Cor RAL

RAL9006 (9006)

Código da família das lâmpadas

LED-LP [ LED Low Power]

Fluxo luminoso constante

No

Cor da fonte de luz

830

Número de produtos em MCB de 16 A tipo B

1

Fonte de luz substituível

Não

Tipo de mecanismo do LED

LED

Número de unidades de equipamento

1

Driver/unidade de alimentação/transformador PSU [ Fonte de alimentação]

Dados elétricos e de operação

Controlador incluído

Sim

Tensão de entrada

220-240 V

Tipo de acessório de lente/difusor ótico

PC-UV [ Polycarbonate bowl/cover UV-

Frequência de entrada

50 a 60 Hz

resistant]

Fator de potência (Mín.)

0.4

Interface de controle

-

Conexão

Bloco de conexão do parafuso

Controles e dimerização

Cabo

C-2

Regulável

Proteção/Classe IEC

CLII (II)

Marca de inflamabilidade

F [ F]

Dados mecânicos e de compartimento

Marca CE

CE

Material do compartimento
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Não

PC

Dados sujeitos a alteração

Luminária de parede LED

Material de lente/tampa óptica

PC

Condições de aplicação

Dispositivo de montagem

AS

Intervalo de temperatura ambiente

Acabamento da lente/difusor ótico

Matte

Altura geral

62 mm

Dados do produto

Diâmetro geral

200 mm

Código do produto completo

911401195280

Cor

ALU-WH

Nome de produto da encomenda

BWS150 LED200/WW PSU 220-240V

-20 a +40 °C

9006

Aprovação e aplicação
Código de proteção de entrada

IP65 [ IP65]

Código de proteção mecânica contra impactos IK08 [ IK08]

EAN/UPC – Produto

8718291995487

Código de encomenda

911401195280

Código de encomenda local

911401195280

Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Numerador SAP – Embalagens por exterior

24

Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)

240 lm

Nº do material (12NC)

911401195280

Tolerância do fluxo luminoso

+/-10%

Peso líquido SAP (peça)

0,580 kg

Eficiência da luminária LED inicial

41,38 lm/W

Temperatura de cor correlacionada inicial

3000 K

Índice de reprodução de cor inicial

>80

Potência de entrada inicial

5.8 W

Tolerância de consumo de energia

+/-10%

Desenho dimensional

LED Wall mount BWS150
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