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Oprawy oświetleniowe LEDVANCE®

Karta produktowa

• Alternatywa 1:1 dla konwencjonalnych naświetlaczy z żarówkami

• Diody SMD ze szklanym matowym kloszem, który zmniejsza olśnienie
• Oszczędność energii aż do 90%

•
• Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji
• równomierny rozsył światł
• Wspornik ze stali węglowej

•

• Przejścia podziemne

• Garaże

•

• Fasady budynków

•

Najważniejsze

Moc

Strumień świetlny
Skuteczność świetlna
Napięcie zasilające
Częstotliwość

Wskaźnik oddawania barw Ra
Kąt wiązki światła °

IK

Klasa ochronności

≤ 5

Trwałość
°

Współczynnik

Ściemnianie

Wymiary: (dł.*szer.*wys. albo 
Ø*wys.)
Materiał obudowy Poliwęglan

czarny / biały

Materiał klosza Hartowane szkło

zamienników
CE, CB, TÜV

4058075001084 (biała)

Oprawy do użytku 
zewnętrznegoW porównaniu do tradycyjnych opraw oświetleniowych. Uwzględniono straty mocy w układach zasilających.

OSZCZĘDNOŚĆ
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Karta produktowa

Najważniejsze

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność świetlna
Napięcie zasilające

Częstotliwość

Wskaźnik oddawania barw Ra
Kąt wiązki światła °

IK

Klasa ochronności

≤ 5

Trwałość (L70/B50)
°

Współczynnik mocy

Ściemnianie

Wymiary: (dł.*szer.*wys. albo 
Ø*wys.)
Materiał obudowy Poliwęglan

czarny / biały

Materiał klosza Hartowane szkło

zamienników
CE, CB, TÜV

4058075001145 (biała)

W porównaniu do tradycyjnych opraw oświetleniowych. Uwzględniono straty mocy w układach zasilających.

• naświetlaczy żarówkami

• SMD który olśnienie
• Oszczędność aż

•
• dzięki
• równomierny rozsył światł
• węglowej

•

• Przejścia podziemne

• Garaże

•

• Fasady budynków

•

Oprawy do użytku 
zewnętrznego

OSZCZĘDNOŚĆ
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Oprawy oświetleniowe LEDVANCE®

Karta produktowa

Najważniejsze

Moc

Strumień świetlny
Skuteczność świetlna
Napięcie zasilające

Częstotliwość

Wskaźnik oddawania barw Ra
Kąt wiązki światła °

IK

Klasa ochronności

≤ 5

Trwałość (L70/B50)
°

Współczynnik mocy

Ściemnianie

Wymiary: (dł.*szer.*wys. albo 
Ø*wys.)
Materiał obudowy

Materiał klosza Hartowane szkło

zamienników
CE, CB, TÜV

Oprawy do użytku 
zewnętrznegoW porównaniu do tradycyjnych opraw oświetleniowych. Uwzględniono straty mocy w układach zasilających.

• Alternatywa 1:1 dla konwencjonalnych naświetlaczy z żarówkami

• Diody SMD ze szklanym matowym kloszem, który zmniejsza olśnienie
• Oszczędność energii aż do 90%

•
• Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji
• równomierny rozsył światł
• Wspornik ze stali węglowej

•

• Przejścia podziemne

• Garaże

•

• Fasady budynków

•

OSZCZĘDNOŚĆ
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Oprawy oświetleniowe LEDVANCE®

Karta produktowa

Najważniejsze

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność świetlna
Napięcie zasilające

Częstotliwość

Wskaźnik oddawania barw Ra
Kąt wiązki światła °

IK

Klasa ochronności

≤ 5

Trwałość (L70/B50)
°

Współczynnik mocy

Ściemnianie

Wymiary: (dł.*szer.*wys. albo 
Ø*wys.)
Materiał obudowy

Materiał klosza Hartowane szkło

zamienników
CE, CB, TÜV

Oprawy do użytku 
zewnętrznegoporównaniu do tradycyjnych opraw oświetleniowych. Uwzględniono straty mocy w układach zasilających.

• Alternatywa 1:1 dla konwencjonalnych naświetlaczy z żarówkami

• Diody SMD ze szklanym matowym kloszem, który zmniejsza olśnienie

• Oszczędność energii aż do 90%

• Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji

• równomierny rozsył światł

• Wspornik ze stali węglowej

•

• Przejścia podziemne

• Garaże

•

• Fasady budynków

•

OSZCZĘDNOŚĆ
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Oprawy oświetleniowe LEDVANCE®

Karta produktowa

Najważniejsze

Moc

Strumień świetlny
Skuteczność świetlna
Napięcie zasilające

Częstotliwość

Wskaźnik oddawania barw Ra
Kąt wiązki światła °

IK

Klasa ochronności

≤ 5

Trwałość (L70/B50)
°

Współczynnik mocy

Ściemnianie

Wymiary: (dł.*szer.*wys. albo 
Ø*wys.)
Materiał obudowy

Materiał klosza Hartowane szkło

zamienników
CE, CB, TÜV

Oprawy do użytku 
zewnętrznegoW porównaniu do tradycyjnych opraw oświetleniowych. Uwzględniono straty mocy w układach zasilających.

• Alternatywa 1:1 dla konwencjonalnych naświetlaczy z żarówkami

• Diody SMD ze szklanym matowym kloszem, który zmniejsza olśnienie

• Oszczędność energii aż do 90%

• Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji

• równomierny rozsył światł

• Wspornik ze stali węglowej

•

• Przejścia podziemne

• Garaże

•

• Fasady budynków

•

OSZCZĘDNOŚĆ


