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Sposób montażu: 
Montaż w suficie podwieszanym za pomocą bocznych kątowników.

Dane konstrukcyjne:
Rozmiar:     patrz wykres  
Waga:     do 8,8kg   
Materiał obudowy:  stopy lekkie, aluminium, szkło/ szkło   
     hartowane  
Zakres temperatur otoczenia 
w czasie świecenia oprawy: od -30°C do + 55°C 
Stopień ochrony:   IP65 (zasilacz IP67) 
Lokalizacja zasilacza:  w komorze oprawy
 
Gwarancja:     7 lat (lub 20 000 godzin świecenia) 
Żywotność:    > 50.000 godzin (parametr dotyczny   
     diod)
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Parametry elektryczne: 
Napięcie zasilania:   90V - 264V, 50/60Hz 
Sprawność energetyczna 
oprawy:    ok. 90%* 
Możliwość regulacji jasności żródeł światła LED-PWM,  
DALI, 1~10 VDC, CLO (na zamówienie). 
Możliwość podłączenia czujników ruchu, wyłaczników 
czasowych itp. 

Parametry światła: 
Zastosowane żródła światła: LED COB NICHIA (made   
     in Japan) 
Ilość diód LED:   5szt.    
Temperatura światła:  4500-6500K (standardowo  
     ok. 6500K)      
Intensywność świecenia:  aż do 13500lm (przy 6500K)               
Możliwość regulacji jasności:  tak, od 10 do 100%          
Kąt świecenia:   min. 120°                        
Skuteczność świetlna:     aż do 145lm/W                  
Moc LED:       do 83W                              
Moc oprawy z źródłami            
światła:    do 92W                            
Współczynik oddawania barw: CRI 70-90                   
 
Brak wydzielania promieniowania IR i UV.

* zależne od zastosowanego zasilacza                  
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możliwość produkcji opraw w 
róznych kolorach RAL

Product partner of the slovak 
exhibition at EXPO 2015 Milano.
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Doskonałej jakości komponenty i nowoczesna technologia produkcji dają 
pewność długiej żywotności, czego dowodem jest 7-letnia gwarancja 
udzielana dla naszych opraw. 

Wysoka intensywność świecenia i niski pobór mocy przekłada się na 
znaczne oszczędności energetyczne. 

Do produkcji naszych opraw LED używane są materiały podlegające recy-
clingowi.

EKOLOGIA I RECYKLING

OPTYKA

eco

warranty 

7
years

high
effectivity

lm/W

kąt świecenia 120st.

Dane fotometryczne podajemy na życzenie.
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Wyjątkowa oszczędna opra-
wa LED wyprodukowana z 
zastosowaniem japońskich 
diód NICHIA. Przy poborze 
mocy jedynie 92W daje aż 
13 500 lumenów na Wat. Czy 
ktoś potrafi zaoferować Państ-
wu więcej?

 
Na życzenie  klienta możemy dopasować 
rozmiar oraz uzupełnić oprawę o różnego 
rodzaju sensory, sterowniki światła, uchwyty 
montażowe itp.

Oprawa wyprodukowana jest z solidnych 
odlewów aluminiowych oraz hartowanego 
szkła z zastosowaniem sprawdzownych kom-
ponentów marki NICHIA, Recom, Mean Well, 
3M i inne. Standardowa 7-letnia gwarancja 
jest dodatkowym potwierdzeniem wysokiej 
jakości produktu.

Warto podkreślić, że firma 
Slov-Led Plus jest bezpośred-
nym producentem opraw LED, 
co daje wiele możliwości w 
zakresie indywidualnego dopa-
sowania produktu. Jeśli byliby 
Państwo zainteresowani naszą 
ofertą, prosimy o kontakt. Po-
możemy Państwu w doborze 
odpowiedniego oświetlenia i 
zaproponujemy aktrakcyjną 
cenę.

Z A S T O S O W A N I E : 
Oprawa przeznaczona jest do oświetlania 
stacji paliw lub innych podobnych obiektów 
przemysłowo handlowych, a takżie tuneli, 
przejść podziemnych itp. 
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Dlaczego SL petrol N 13500?

Dziękujemy Państwu za czas i zainteresowanie naszymi produktami. 


