Lighting

ClearFlood
BVP650 LXTECO 6000/NW PSU S ALU
ClearFlood - LED EconomyLine - 6000 lm - symetryczny
ClearFlood to rodzina naświetlaczy pozwalających wybrać strumień świetlny
potrzebny dokładnie w danym zastosowaniu. W ich konstrukcji wykorzystano
najnowocześniejszą technologię LED i bardzo wydajne układy optyczne. Skutkiem
tego jest najlepszy na rynku stosunek ceny do ilości emitowanego światła. Oprawa
jest także bardzo energooszczędna. Bogaty wybór różnych optyk otwiera nowe
możliwości zastosowań.Oprawa ClearFlood jest bardzo łatwa w montażu. Może
bezpośrednio zastępować oprawy konwencjonalne. Również wybór żądanego
strumienia świetlnego jest bardzo łatwy.

Dane produktu
Informacje podstawowe

Optic type outdoor

symetryczny

Liczba źródeł światła

1 [ 1 sztuka]

Kolor RAL

RAL9007 (9007)

Kod rodziny źródła światła

ECO [ LED EconomyLine]

Rozłącznik nożowy

brak

barwa źródła światła

barwa biała neutralna

Remarks

* Po osiągnieciu zakresu ekstremalnych

Źródło światła wymienne

tak

temperatur otoczenia oprawa może zostać

Zasilacz/moduł zasilający/transformator

PSU [ jednostka zasilająca]

automatycznie przyciemniona, aby chronić

Zawiera zasilacz

tak

Klosz/soczewki

FG [ płaska szyba]

Stały strumień świetlny

No

Sterownik wbudowany

brak [ -]

Oznaczenie RoHS

-

Regulacja strumienia świetlnego

-

Oznaczenie WEEE

-

Klasa ochrony IEC

Klasa bezpieczeństwa I

Product Family Code

BVP650 [ ClearFlood]

Zakończ

MAT

Powłoka

SL-PDR

Dane techniczne oświetlenia

Test rozżarzonego drutu

Temperatura 960°C, czas 5 s

Strumień świetlny źródła światła

Oznaczenie palności

F [ F]

Znak CE

CE

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Oznaczenie ENEC

ENEC

Napięcie wejściowe
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komponenty

6000 lm

220-240 V

Dane wkrótce ulegną zmianie

ClearFlood

Częstotliwość wejściowa

50 do 60 Hz

Początkowa moc pobierana

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Warunki dotyczące zastosowań

Funkcja ściemniania

Zakres temperatury otoczenia

brak

Mechanika i korpus

50 W

-40 do +50°C

Dane techniczne produktu

Materiał obudowy

Aluminium

Pełny kod produktu

871794317000500

Materiał pokrywy optycznej/soczewki

Szkło

Nazwa produktu na zamówieniu

BVP650 LXTECO 6000/NW PSU S ALU

Kolor

ALU

EAN/UPC - Produkt

8717943170005

Kod zamówienia

17000500

Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu

1

Certyfikaty i zastosowania
Kod klasy szczelności IP

Kod mechanicznej odporności na

IP66 [ Zabezpieczone przed przenikaniem

paczce

kurzu, odporne na strumień wody]

Numerator – Liczba paczek w opakowaniu 1

IK09 [ IK09]

zewnętrznym

uderzenia

Materiał Nr (12NC)

912300022501

Waga netto (szt.)

16,150 kg

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)
Początkowy strumień świetlny

5460 lm

Początkowa sprawność oprawy LED

109 lm/W

Początkowy skorelowana Temperatura

4000 K

barwowa

Rysunki techniczne

ClearFlood BVP650/651
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