KARTA PRODUKTU

Sterownik
LED RGB(W)
Oprawa
PANEL
LED
przemysłowa
1. Opis

SR-2806B2
+MILAN-B40-WN
SR-1003RCEA
ROD-100/150/200-WN

Oprawy z serii ROD to profesjonalnie wykonane i oferujące
najlepsze parametry świetlne lampy do zastosowań w
trudnych warunkach przemysłowych. Lekka, mała i
estetycznie polakierowana obudowa aluminiowa pozwala
na jej montaż praktycznie w każdym pomieszczeniu.
Posiadany przez lampę stopień ochrony IP65 sprawdzi się
szczególnie w halach przemysłowych, magazynowych,
stacjach benzynowych, parkingach itp. Zastosowane
wymienne soczewki, o dwóch (60, 90°) kątach skupienia,
umożliwiają równomierne oświetlenie obiektów o różnych
wysokościach. Wydajność opraw na poziomie 140lm/W
pozwala na użycie mniejszej ich ilości, w porównaniu do
lamp z żarówkami metahalogenkowymi czy sodowymi, przy
zachowaniu tego samego natężenia światła. Krótki czas zapłonu oraz brak oczekiwania na
schłodzenie i rozgrzanie się lampy, pozwalają na ciągłość pracy przy zanikach zasilania. Oprawa
wyposażona jest w funkcję regulacji natężenia światła sygnałem 0-10V. Lampę można dostosować
do systemu sterowania DALI. Zastosowanie dodatkowych czujników ruchu lub światła pozwoli na
automatyczną jej pracę w zależności od ilości światła słonecznego. Dzięki wszystkim zaletom jakie
posiada ROD zmniejsza się koszt eksploatacji, przynosząc w krótkim czasie zwrot z każdej nawet
najmniejszej inwestycji.

2. Parametry techniczne
Model

ROD-100-WN

ROD-150-WN

ROD-200-WN

Zasilanie (VAC)

220 - 240

220 - 240

220 - 240

Natężenie prądu (A)

1.0A max

1.6A max

2.1A max

Moc (W)

100W

150W

200W

Barwa światła (K)

4000

4000

4000

Strumień świetlny(lm)

14000

21000

28000

Żywotność (h)

50 000

50 000

50 000

Stopień ochrony IP

65

65

65

Kąt świecenia

90°/ 60°*

90°/ 60°*

90°/ 60°*

Wymiary (mm)

Ø279*177

Ø324*179

Ø360*184

Temp. pracy (°C)

- 30°C ÷ +50°C

- 30°C ÷ +50°C

- 30°C ÷ +50°C

3. Zastosowanie

* możliwość dokupienia soczewki

Oprawa znajduje zastosowanie głównie w magazynach, warsztatach, stacjach benzynowych,
supermarketach, parkingach, halach wystawowych, salach gimnastycznych, stoczniach itp. Dzięki
nowoczesnemu designowi ROD coraz częściej jest stosowany w gospodarstwach domowych,
wnętrzach loft-owych, a także biurowych.
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Oprawa przemysłowa

ROD-100/150/200-WN

4. Krzywe rozsyłu oraz wykresy stożkowe

ROD-100-WN (soczewka 90°)

ROD-100-WN (soczewka 60°)

ROD-150-WN (soczewka 90°)
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Oprawa przemysłowa

ROD-100/150/200-WN

ROD-150-WN (soczewka 60°)

ROD-200-WN (soczewka 90°)

ROD-200-WN (soczewka 60°)
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Oprawa przemysłowa
5. Sposoby montażu

Dzięki takim akcesoriom jak łańcuch (LMS) oraz uchwyt (UMS), które są dodatkowo dostępne w
naszej ofercie, możliwy jest montaż oprawy na kilka sposobów w zależności od potrzeb:

Rys 1. Montaż do sufitu
za pomocą łańcucha

Rys 2. Montaż do sufitu
za pomocą uchwytu

Rys 3. Montaż do ściany
za pomocą uchwytu

6. Sposób podłączenia
1. Wyłącz zasilanie sieciowe 230V (bezpiecznik)
2. Podłącz przewody 230V do oprawy, upewnij się że nie ma zwarcia
3. Zamontuj oprawę w wybranym miejscu
4. Włącz zasilanie sieciowe (bezpiecznik)

7. Wymiary
ROD-100-WN

ROD-150-WN

ROD-200-WN

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, UPEWNIJ SIE ŻE ZASILANIE JEST ODŁĄCZONE.
INSTALACJĘ URZĄDZENIA POWINIEN PRZEPROWADZIĆ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL LUB
ELEKTRYK Z UPRAWNIENIAMI SEP.
Przekroczenie zakresu temperatur -30°C ÷ +50°C skutkuje skróceniem okresu żywotności oprawy
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych
pojemników na odpady, pod karą grzywny. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu
do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. Recykling zużytego sprzętu pomaga w ochronie środowiska i zasobów naturalnych.
Zapewnia ponowne jego wprowadzenie do obiegu chroniąc zdrowie człowieka i środowisko .
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