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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

  

LED ИНДУСТРИАЛНО ОСВ.ТЯЛО С ДИМ. ДРАЙВЕР 150W, 5000K, 220V,

SMD3030, IP65

LIK15050

ОПИСАНИЕ

LED осветителното тяло LIK15050 е изключително подходящо за осветление на индустриални, складови и

производствени  помещения, замествайки старите нискоефективни осветители. Отличава се с дълъг живот,

висока енергийна ефективност 145 lm/W, иновативен и олекотен удароустойчив корпус IK08, лесен и бърз

монтаж. Високата степен на защита IP65 го прави подходящо за вътрешен и външен монтаж. Драстично

намалява разходите за електроенергия.

Тялото е с монтиран противовлажен мембранен клапан който предпазва проникването на влага в корпуса. Предимство

на светодиодното тяло е, че може да бъде димирана чрез 1-10 VDC и ШИМ 10V. Притежава скоба и халка, които

позволяват да се избере начина на монтаж. 

ПРЕДИМСТВА

Висока ефективност 145 lm/W

Възможност за бърза и лесна промяна на светлоразпределението (60⁰, 90⁰)

Вграден драйвер с възможност за димиране 1-10 VDC и ШИМ 10V

Без трептене на светлината

Противовлажен мембранен клапан

Високата степен на защита IP65

Оптимални размери и тегло.

Скоба и халка, които позволяват да се избере начина на монтаж.

5 години гаранция

ПРИЛОЖЕНИЕ

Складове

Промишлени и индустриални помещения

Спортни съоръжения

Открит и закрит монтаж
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

  

Светлотехнически параметри

Светлинен добив: 145 lm/W

Номинален светлинен поток: 21500 lm

Пулсации на светлината: <5%

Индекс на цветопредаване (CRI): >80

Светлоразпределение: 60/90 ⁰

Цветна температура (CCT): 5000 K

Тип светодиод: SEOUL SMD3030

Наличен фотометричен файл за проектиране (.LDT): Да

Електрически параметри

Захранващо напрежение: 200-240 V AC

Честота: 50-60 Hz

Фактор на мощността: >0.95

Мощност: 150 W

Драйвер: SOSEN

Основни параметри

Степен на защита: IP65

Степен на удароустойчивост: IK08

Работен температурен диапазон: -20 ⁰C ÷ +45 ⁰C

Брой цикли на комутация: >30 000

Време на спад на светлинния добив с 20%: >50 000 h

Размери: Ø340/190 mm

Тегло: 5.10 kg

Гаранция: 5 години

СВЕТОРАПРЕДЕЛИТЕЛНА ДИАГРАМА С

ДИФУЗЕР 60°

СВЕТОРАПРЕДЕЛИТЕЛНА ДИАГРАМА С

ДИФУЗЕР 90°
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