KYKLOPS STR

CORP DE ILUMINAT LED

Aparatul de iluminat KYKLOPS SRT LED este destinat atât
pentru iluminat exterior cât și interior la proiecte
industriale, conform cu standardele: EN60598-I:2005,
EN60598-I/AI:2008, EN61347-2-13:2007, EN61347-I:2009,
EN62031:2009, EN62384:2007, EN62384/AI:2010.
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Tehnologie LED de ultimă generație

20 de ani fără griji
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Nu deteriorează, nu încălzesc

ofertă de preţ
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 posibilitate de a direcționa lumina acolo

___unde e nevoie
 posibilitatea de montaj suspendat sau
___aparent, pe perete sau tavan
 lentile siliconice, optică asimetrică
 temperatură de culoare (Tc): 3000K, 4000K,
___5000K
 indice de redare a culorilor (CRI): 70, 80, 90
 corp din aluminiu
 sistem de răcire pasivă

___supraîncălzire, suprasarcină, scurtcircuit
 compensare locală a factorului de putere
___˃0,96
 posibilitatea de cablare din corp în corp
 IP65 - 230Vac – 50Hz
 dimensiuni maxime:
______modul LED - 120 x 100 x 100mm
______modul driver – 120 x 100 x 60mm
 2kg

Avantaje

LOCALLY
DIMMABLE

Caracteristici:

 gamă puteri: 40W (gama HO), 35W (gama HE)
 modul driver separat de modulul LED
 driver cu protecție la: supratensiuni,

hale industriale
garaje
depozite
fabrici
iluminat exterior

LED
INSIDE

EN 60598
RoHS




termen de livrare
consiliere tehnică

INSTANT ON
100%

THERMAL
MANAGEMENT

Pornește și repornește instant

Management termic

Lumină de calitate

0259 447 163

sau

office@proenerg.ro

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice și de design ale produsului fără notificarea prealabilă.

fisă tehnică rev.02.2015

Coduri produse
Caracteristici

Codificare

Gama HO (High Output)
40W, 4270lm, 5000K, asym optics, CRI 70, arm mounting, IP65

2140STR.750

40W, 3850lm, 4000K, asym optics, CRI 80, arm mounting, IP65

2140STR.840

40W, 3620lm, 3000K, asym optics, CRI 80, arm mounting, IP65

2140STR.830

Gama HE (High Efficiency)
35W, 4400lm, 5000K, asym optics, CRI 70, arm mounting, IP65

2135STR.750

35W, 3990lm, 4000K, asym optics, CRI 80, arm mounting, IP65

2135STR.840

35W, 3800lm, 3000K, asym optics, CRI 80, arm mounting, IP65

2135STR.830

Obs: Fluxul luminos (lm) este brut. Fluxul net depinde de condițiile ambientale de funcționare.

Caracteristici optice
35W

40W

Obs: Fișierele pentru simulări luminotehnice în DIALUX disponibile la cerere.
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