
Lampa uliczna LED 60W

LAM-1036-B5D

W sk³ad oprawy
wchodz¹ wbudowane
lampy LED.
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Nie mo¿na wymieniaæ  lamp  w
oprawie

60W

140 lm/W

20kV/20kA Inventronic

230 V AC
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50 HzHz

IP 66

>70CRICRI

0.95

-25°C  ~ +50°C180°, 65°

seria ORION

 Philips 5050 Luxeon

50000hh

bia³a ciep³a
warm white

3000k

bia³a dzienna
neutral

4000k

bia³a zimna
cold white

6000k

odlew ¿eliwny + aluminium

tylko do u¿ytku zewnêtrznego / only use outside

5 lat / 5 years

PF

Lampa serii „Neptun” to po³¹czenie nowoczesnej technologii z 
prostym wykonaniem.

Posiada wbudowany zasilacz Inventronics-wersja œciemnialna 0-10V i 
programowalna. Zasilacz posiada zabezpieczenia 
przeciwzwarciowe,przeciwprzeci¹¿eniowe,termicznie. Dodatkowo w lampê 
wbudowano modu³ SPD aby chroniæ j¹ przed wy³adowaniem 
atmosferycznym-piorunem.

Lampy wspó³pracuj¹ z systemem kontroli oœwietlenia.

Mo¿liwoœæ dodatkowego wyposa¿enia: 
- Antena 2.4GHz z modu³em wykonawczym PWM do komunikacji z 
koncentratorem (komunikacja radiowa obustronna do 300m).
- Czujnik zmierzchu-fotokomórka.
- Zasilacz mo¿e zostaæ zaprogramowany kalendarzem astralnym lub 
innym trybem czasowym do kontroli funkcji ON-OFF/dimm.
- Modu³ wykonawczy PLC-0003 umo¿liwia sterowanie lamp¹ ( on-
off,œciemnianie ) przez liniê zasilania AC.

Dodatkowo lampa ma wbudowany zawór ciœnieniowy do 
wydalania z niej wody kondensacyjnej

IK 10

IP66

Lampa serii „ORION” to po³¹czenie nowoczesnej technologii z prostym 
wykonaniem.

Charakteryzuje siê wbudowanym Ÿród³em œwiat³a PHILIPS 3030, o strumieniu 
œwietlnym:133LM/W. Obudowa p³aska wykonana ze stopu aluminium, z dwiema komorami 
oraz zaworem pozwalaj¹cym na odprowadzenie wilgoci z oprawy, mo¿liwoœæ serwisu bez 
narzêdziownio. 

Posiada wbudowany zasilacz Inventronics wersja œciemnialna 0-10V i programowalna. 
Zasilacz posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciw-przeci¹¿eniowe, termicznie.  

Dodatkowo w lampê wbudowano modu³ SPD aby chroniæ j¹ przed wy³adowaniem 
atmosferycznym-piorunem. Lampy wspó³pracuj¹ z systemem kontroli oœwietlenia - ³atwo 
serwisowane.

Mo¿liwoœæ dodatkowego wyposa¿enia: *Antena 2.4GHz z modu³em wykonawczym PWM 
do komunikacji z koncentratorem (komunikacja radiowa obustronna do 300m)

Czujnik zmierzchu-fotokomórka - zasilacz mo¿e zostaæ zaprogramowany kalendarzem 
astralnym lub innym trybem czasowym do kontroli funkcji ON-OFF/dimm. 

Modu³ wykonawczy PLC-0003 - umo¿liwia sterowanie lamp¹ (on-off,œciemnianie) przez 
liniê zasilania AC.

Odpornoœæ na uszkodzenia mechaniczne: IK10

Instalacja pionowa Instalacja pozioma

DIMMABLE

Karwiniec 78 56-420 Bierutów

tel. 71-314-64-29 www.ledon-time.pl

Cybor-Tech

Spe³niaj¹ wymogi nastêpuj¹cych norm

EN 55015:2013/A1:2015
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 60598-1:2015
EN 60598-2-3:2003/A1:2011 

Proszê dorzuæ to do kart katalogowych na LAM-1035, 1036,1037

6,80 kgkg


