
BUTTERFLY LED SYSTEM

Işık akısı toleransı +/- 10%.
Güç toleransı +/- 5%.
Ürünle ilgili güncel bilgilere www.flashdq.pl sitemizden erişebilirsiniz.
*Armatür müşterinin gereksinimlerine göre modifiye edilebilir. Benzer bir çözüm sipariş etmek istiyorsanız lütfen Flash&DQ departmanıyla iletişime geçiniz.
Bağımsız indeksler için ışık akıları ve güçleri hakkında detaylı bilgi ürün bilgi formunda belirtilmiştir.
Veri sayfasındaki parametreler Ta=25°C için verilmiştir.
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LUG Firması, aydınlatma armatürlerinde yapısal değişiklik ve iyileştirme yapma hakkını saklı tutmaktadırBelgenin hazırlandığı tarih:

FLASH&DQKatalog grubu:

MEKANİK VERİLER Montaj: direğe, halat üzerine asılır (sete dahil), özel tutucular 
yardımıyla (sete dahil)
Gövde: aluminum sheet
Renk: beyaz
Difüzör: polikarbon

ELEKTRİK VERİLERİ Güç kaynağı verimi: 76%
Enerji: 230-240V 50Hz
Işık kaynağı içerir: evet
Donanım cinsi: ED
Elektrik bağlantısı: fişli kablo

OPTİK VERİLER Işık dağıtımı: asimetrik
Aydınlatma yöntemi: direkt
Optik tipi: reflektör
Reflektör: beyaz

GENEL VERİLER Kullanım ömrü (L70B50): 100 000 h
Çalışma sıcaklığı aralığı: 0˚C ... +35˚C
Talep üzerine tedarik edilir: DIM 1..10V, DALI, DALI 
kumandası
Ek bilgiler: smooth opal diffuser (PLX)
Garanti: 5 yıl
Kullanım alanı: oditoryumlar, alışveriş merkezleri, patikalar, 
galeriler, holler, oteller, koridorlar, kamu binaları, resepsiyonlar, 
oto galerileri, sergiler

Kod Boyutlar [mm]
L W H

Palet 
adedi

Ambalaj 
adedi

Net ağırlık 
[kg]

200221.5L01.001 2816 1300 532 4 1 58,0

Kod Armatür gücü [W] Armatür lümeni [lm] Verim [lm/W] Renk sıcaklığı [K] CRI/Ra

200221.5L01.001 70 5900 84 3000 80

Decorative LED luminaire mounted on a pole, composed of three ellipses.



BUTTERFLY LED SYSTEM

Işık akısı toleransı +/- 10%.
Güç toleransı +/- 5%.
Ürünle ilgili güncel bilgilere www.flashdq.pl sitemizden erişebilirsiniz.
*Armatür müşterinin gereksinimlerine göre modifiye edilebilir. Benzer bir çözüm sipariş etmek istiyorsanız lütfen Flash&DQ departmanıyla iletişime geçiniz.
Bağımsız indeksler için ışık akıları ve güçleri hakkında detaylı bilgi ürün bilgi formunda belirtilmiştir.
Veri sayfasındaki parametreler Ta=25°C için verilmiştir.

27/3/2019

PL

LUG Firması, aydınlatma armatürlerinde yapısal değişiklik ve iyileştirme yapma hakkını saklı tutmaktadırBelgenin hazırlandığı tarih:

FLASH&DQKatalog grubu:

s_realizacje_sl

DİĞER PROJELER

IŞIK ŞİDDETİ EĞRİLERİ

200221.5L01.001

AYDINLATMA YÖNTEMİ

200221.5L01.001


