LED-осветителни тела
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ LED-ЛАМПИ С ДИМЕР

LED-осветително тяло: просто възхитително!
С нашите LED-лампи Ви предлагаме осветителни тела за влажни помещения, които са със специален дизайн и начин
на монтиране и поради това са единствени по рода си на пазара:

Икономия на ел. енергия до 50%

Дълъг живот до 50 000 часа

в сравнение с обикновените лампи

Това е гаранция за значително по-ниски разходи за поддръжка

Постепенно регулиране на светлината от 1 до
100% с помощта на димер
Това става благодарение на интегриран уред за
предварително включване

Не е необходимо допълнително окабеляване
Благодарение на съществуващ 5-жилен кабел

LED-осветително тяло с
подменящ се LED - борд

Ъгъл на осветяване

4 1 00% без премигване
4 оптимално разпределение на светлината с
помощта на новата V-оптична система
4 устойчиви на амоняк
4 не е необходимо да се преустройва таблото
4 а трактивно съотношение цена-качество
4 к лас на защита IP65

Може да закупите също: нашия
усъвършенстван комплект, подходящ
за дооборудване на по-голямата част
от обикновените осветителни тела
във фермата

Спектър на светлината

Ъгълът на осветяване е 135° и поради това е
сходен с този на традиционните осветителни тела.
 монтиран по дължина
 монтиран напречно

Дължина на вълната nm



Ъгъл на
осветяване

LED-осветително тяло*
Дължина
Мощност
Светлинна мощност
Ефективност
Цвят
Ъгъл на излъчване

мм
W
lm
lm/W
K
°

15
1575
36
3700
103

2800 (топло бяло)
135

2800 (топло бяло)
135

* Напрежение: 220-240 V AC 50/60Hz; 1-10 V отклонение в напрежението; работна температура от -20°С до +40°С
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2900
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