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Qualified Product

LM80 IP65 CE IK10

3xG: geproduceerd voor, gecontroleerd en gegarandeerd door Ledlighting BV
Harvard LED driver

Opbouw armatuur voor industriële toepassingen

                                         ULTR serie: Slagvaste waterdichte opbouw 
                                                                 Led armaturen

1230mm 90mm

75mm



Uitvoering:
-   Het slagvaste armatuur van geanodiseerd aluminium is onderhoudsvrij
-  IK10, IP65 en CE gecertificeerd. 
-   Hoogwaardige slagvaste PMMA++ opalen diffuser
-  Kabelinvoer standaard aan de kopse kant.
-  Snelmontage door middel van megeleverde rvs clips
--  Doorvoerbekabeling mogelijk, in 1 of 3 fase, met of zonder D+  D -.
-  0-10 Volt dimbaar of Dali optioneel
-  Radar bewegingsdetectie met instelbare dimstand en naloop tijden mogelijk
-  Master-slave radar bewegingsdetectie optioneel. 
-  Optioneel met noodfunctie, 6  watt met een autonomie van 2 uur.
-  Opalen diffuser, uitstraling 125 graden 
-  Verkrijgbaar in de lengtemaat van 112,5 centimeter.
--  Verkrijgbaar in de maximale vermogens van 25, 37 en 50 watt

Toepassing:
-  Parkeergarages, magazijnen, werkplaatsen, industriële omgeving
-  Montage hoogte van 2  tot 6 meter

Energie:
-  Zeer zuinig en met een hoge lichtopbrengst, tot 130 lumen / watt
 
Veiligheid:Veiligheid:
-  Geen warmteontwikkeling, slechts 12 graden Celsius warmer dan de 
  omgevingstemperatuur.
-  Geen gebruik van glas

Duurzaamheid: 
-  Geen gebruik van zware metalen en schadelijke gassen
-  Sterk verminderde CO₂ uitstoot.
- -  Extreem lange levensduur, meer dan 70.000 uur

Zekerheid:
-  Ledlighting approved product, lokale controle op kwaliteit en productie van
  componenten, assemblage in Nederland.
-  Voorzien van Harvard driver.
-  Samsung led in 4000K
-  Garantie door Ledlighting BV 5 jaar op het standaard materiaal.
--  Garantie door Ledlighting BV 3 jaar op de batterypack.
-  Alle onderdelen zijn eenvoudig te vervangen.

Aansluitspanning:                        230 Vac
Aantal Led’s:                              288 stuks Samsung Mid-Powerleds
Vermogen:                             25, 37 of 50 watt bij 120 cm
Energielabel:                           A++
Aantal lumen per Watt:                    130 
Systeem lichtstroom bij 40 Watt:             4802 lm
Powerfactor:Powerfactor:                              0.97 
Kleurtemperatuur:                         4000K
Kleurweergave-index CRI-Ra:                 85
Levensduur Led :                           > 70.000 uur
Lichtuitstralingshoek:                        125 graden 
Diffuser:                                                                opaal
Omgevingstemperatuur:                   -30°C tot +70°C
Beschermingsgraad en slagvastheid:  Beschermingsgraad en slagvastheid:      IP-65 en IK-10
LB waarde:                           LB80B10 bij 50.000 uur
De armaturen voldoen aan de EIA 2017   

                                   


