Lampa uliczna LED
COB 150W PD150CLS
Cena: 468,00
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Kod: PD150CLS
ID: 92
Producent: POLED

zł / szt.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
✅ Lampa uliczna LED o mocy 150W jakości PREMIUM wyposażona w trwałe diody LED
BRIDGELUX i niezawodny zasilacz
Lampa uliczna LED PD150 CLS to energooszczędna lampa zewnętrzna nowej generacji, służąca do
oświetlenia m.in.: ulic, podjazdów, parków, alejek i placów. Stanowi najlepszą alternatywę
dla tradycyjnych opraw ulicznych z lampami sodowymi, rtęciowymi i metahalogenowymi o mocy do 600
W.
▶ w porównaniu z tradycyjną technologią lampa LED pobiera 60%-70% mniej energii elektrycznej, przy
zachowaniu 4-5 razy większej żywotności
▶ odporna na warunki pogodowe (deszcz, śnieg, mróz) wytrzymała aluminiowa obudowa IP65
▶ ekologiczny sposób na oświetlenie ulicy, placu oraz każdego innego terenu
▶ podnosi bezpieczeństwo oświetlanego terenu
▶ zwrot z inwestycji osiągnięty zostanie już po kilkunastu miesiącach eksploatacji

✅ Najważniejsze cechy
Oferowana lampa LED wykonana jest z najwyższej jakości komponentów produkowanych przez znane i
cenione na całym świecie firmy m.in. testowane diody COB firmy Bridgelux z innowacyjnym
systemem soczewek rozpraszających
▶ dzięki zastosowaniu bezawaryjnych zasilaczy cyfrowych IC z układem BCD o szerokim zakresie
napięcia wejściowego, uzyskała wysoką efektywność świetlną
▶ wysokiej jakości diody LED oraz niezawodne zasilacze gwarantują realną wydajność świetlną – powyżej
100 lm/W nieosiągalną w tanich odpowiednikach
▶ lampy przystosowane są do montażu na rurach o średnicy 50-64 mm, zasilane napięciem 230 V, o
klasie wodoszczelności i pyłoszczelności IP65
▶ emitowana przez lampę barwa światła 6500 K to biała zimna, odpowiadająca światłu dziennemu. Dla
tej barwy światła kamery przemysłowe uzyskują największą rozróżnialność szczegółów

✅ Sprawdź, co otrzymasz w zestawie po zakupie
Produkt jest kompletny i gotowy do montażu.
▶ lampa LED
▶ karta gwarancyjna
▶ kartonowe opakowanie
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▶ wsparcie techniczne naszych specjalistów oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
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