
POWERLUG MINI LED

Standart armatürün yüksek korozyon kategorili ortamlarda kullanılmaya uygun olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Armatür ek korozyon koruması gerektiren bir mekanda kullanılacaksa, ek indeks .985 uygulanmalıdır (sipariş üzerine uygulanır).
Armatürler yüksek sülfür veya tuz oranına sahip veya diğer agresif kimyasalların yoğun olarak bulunduğu ortamlarda kullanılacaksa LUG Üretim Hazırlama Departmanı ile iletişime geçilmelidir.
Işık akısı toleransı +/- 10%.
Güç toleransı +/- 5%.
Işık akısı, ışık yoğunluğu ve aydınlatma verimi EN ISO 17025:2005, EN13032 serisi ve LM-79 standartlarına göre belirlenmiştir.
Katalogda belirtilen ışık akısı değeri aydınlatma açısına bağlı olarak değişir, bu da armatürün verimini etkiler. Armatür indeksleriyle ilgili ayrıntılı bilgilere www.lug.com.pl adresinden erişebilirsiniz.
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:

PROJEKTÖRLERKatalog grubu:

MEKANİK VERİLER Montaj: ayarlanabilir tutucu ile, zemine
Gövde: yüksek basınçlı döküm alüminyum
Renk: gri
Difüzör: temperlenmiş cam

ELEKTRİK VERİLERİ Güç kaynağı verimi: >85%
Enerji: 220-240V 50/60Hz
Işık kaynağı içerir: evet
Donanım cinsi: ED
Elektrik bağlantısı: Max 3x1 mm² kablo - uzunluk: 40 cm

OPTİK VERİLER Işık dağıtımı: dairesel, asimetrik-dar, asimetrik-geniş
Aydınlatma yöntemi: direkt
Optik tipi: lens

GENEL VERİLER Kullanım ömrü (L80B10): 100 000 h
Talep üzerine tedarik edilir: DALI, DIM 1..10V
İlave ekipmanlar: ek korozyon koruması (ek indeks: .985)
Diğer görüşler: IP68 connector required
Garanti: 5 yıl
Kullanım alanı: bina cepheleri, cepheler, otoparklar, spor 
tesisleri, endüstriyel tesisler, depolar

Kod Armatür gücü [W] Armatür lümeni [lm] Verim [lm/W] Renk sıcaklığı [K] CRI/Ra Çalışma sıcaklığı aralığı [°C]

Tip: High efficacy
120212.5L171.X1 25 3800 152 4000 >70 -40 ... +50
120212.5L181.X1 44 6350 144 4000 >70 -40 ... +50
120212.5L191.X1 54 7550 140 4000 >70 -40 ... +40
120212.5L201.X1 67 9500 142 4000 >70 -40 ... +40

Tip: Standart armatür
120212.5L011.X1 25 3450 138 4000 >70 -40 ... +50
120212.5L021.X1 25 3450 138 5700 >70 -40 ... +50
120212.5L041.X1 44 5800 132 4000 >70 -40 ... +50
120212.5L051.X1 44 5800 132 5700 >70 -40 ... +50
120212.5L071.X1 54 6750 125 4000 >70 -40 ... +40
120212.5L081.X1 54 6750 125 5700 >70 -40 ... +40
120212.5L101.X1 67 8100 121 4000 >70 -40 ... +40
120212.5L111.X1 67 8100 121 5700 >70 -40 ... +40
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Armatür tipi

 985 Ek korozyon korumalı armatür, özel sipariş üzerine
Aydınlatma açısı

1 25°
2 50°
3 asimetrik-dar
4 asimetrik-geniş

LED ışık kaynaklarına yönelik modern projektör.
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LUG Firması, aydınlatma armatürlerinde yapısal değişiklik ve iyileştirme yapma hakkını saklı tutmaktadırBelgenin hazırlandığı tarih:

PROJEKTÖRLERKatalog grubu:

DİĞER FOTOĞRAFLAR

150160.00924 IP68 hermetic connector

AKSESUARLAR

IŞIK ŞİDDETİ EĞRİLERİ

25° 50° asimetrik-dar asimetrik-geniş

Kod Boyutlar [mm]
L W H

Palet 
adedi

Ambalaj 
adedi Net ağırlık [kg]

Tip: High efficacy
120212.5L171.X1 272 238 73 153 1 3,5
120212.5L181.X1 272 238 73 153 1 3,7
120212.5L191.X1 272 238 73 153 1 3,8
120212.5L201.X1 272 238 73 153 1 3,9

Tip: Standart armatür
120212.5L011.X1 272 238 73 153 1 3,5
120212.5L021.X1 272 238 73 153 1 3,5
120212.5L041.X1 272 238 73 153 1 3,7
120212.5L051.X1 272 238 73 153 1 3,7
120212.5L071.X1 272 238 73 153 1 3,8
120212.5L081.X1 272 238 73 153 1 3,8
120212.5L101.X1 272 238 73 153 1 3,9
120212.5L111.X1 272 238 73 153 1 3,9
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PROJEKTÖRLERKatalog grubu:

Eksjöhus, Sweden

DİĞER PROJELER

AYDINLATMA YÖNTEMİ

25° 50° asimetrik-dar asimetrik-geniş


