
  
 Produktový list
 

LEDMED COB LED VANA venkovní reflektorové svítidlo se
senzorem 10W, aluminium - neutrální
Katalogové číslo: LM32300002

Základní cena (bez DPH): 
450,00 Kč

 Fotky
 

 Popis
Exteriérový LED reflektor LEDMED s PIR senzorem
PIR senzor reaguje na slabé infračervené záření vycházející z lidského těla. Pokud se osoba pohybuje v dosahu senzoru, světlo se rozsvítí.

Po opuštění oblasti snímání se světlo automaticky vypne.
 Materiál: tlakově litý hliník
 Svítidlo nemá kabel zakončený vidlicí do zásuvky, světlo je určeno k trvalé instalaci
 Svítidlo je chráněno proti prachu a proto proudu vody nízkého tlaku
 Vhodné pro venkovní použití, nasvícení chodníků, příjezdových cest, zahrad apod.
 Technologie úsporného LED multichipu s vysokou svítivostí

 COB = "Chip On Board"

Jedná se o nejmodernější a také nejperspektivnější technologii v oblasti LED světelných zdrojů, která integruje jednotlivé čipy na malou
keramickou plochu, kde je přikrývá jednolitá vrstva luminoforu. Tento technologický postup přináší další lepší vlastnosti LED zdrojů:

 + rovnoměrný rozvod tepla a tím zvýšení životnosti
 + vyšší světelný výkon s klasickými LED moduly
 + rovnoměrný rozklad světelného toku – jednolitý světelný zdroj – nejsou vidět jednotlivé LED moduly

 Parametry
CRI Barva světla (Ra) ?70
Kategorie Průmyslové
Čas zpoždění vypnutí 10s-7min
Třída ochrany 1
Vyzařovací úhel (°) 120°
Úhel vertikální - apertura (°) 60
Příkon zdroje (W) 10
Životnost (h) 30000
Provozní teplota (°C) -20_45
Barva produktu šedá
CCT Teplota Chromatičnosti (K) 4000
Stmívatelné ne
Dosah (m) - nastavení citlivosti 2-12
Světelný tok (lm) 800
Krytí IP 65
LUX - nastavení E(lx) 5-1000
Materiál (kryt) SKLO
Materiál (základna) ALUMINIUM
Napájení 230VAC
Patice světelného zdroje - objímka LED
Počet světelných zdrojů 1 led chip
Příkon (W) 10W

  PANLUX s.r.o. | Kladruby 108 | 415 01 Teplice | Czech Republic

Tento produktový list byl vygenerován na shop.panlux.cz dne 13.10.2015 Strana 1/2

  

PANLUX s.r.o. | Kladruby 108 | 415 01 Teplice | Czech Republic

Tento produktový list byl vygenerován na shop.panlux.cz dne 13.10.2015 Strana 1/2



  

Rozměry 115x105x150mm
Hmotnost (g) 560
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